


(শ্ীনিরীঞ চি এলো নিতু 
রি রিকি ক পম 

হান শিপ 
রা 

ৃহস্থ-গ্রস্থাবলী--শ 

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার 
সঙ্কলিত 

ফান্তন, ১৬২১ 

15101717577) সত (তান 74 (00718 01৮ 

1 (5111 ০াাক। টিযিরান5৮া ০ 170098, 

£ঘ1) 

17২ বশাছ] 2 ঠ9া 05] 13৮ তাং) তত 81 

গর [ঘা)18 19155 

24 17017)])],7) 1২041) [111,8) (ঞারোাা, 

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] [মুল্য 1% দশ আনা মাত্র। 





প্রকাশকের নিবেদন 

“পাগল” গৃহস্থ হইতে পুণমুত্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল । 
গৃহস্থে ইহা যেরূপ ছিল, অবিকল সেইরূপ ছাপা হইয়াছে; কেবল সংস্কৃত 
শ্লোকগুলির অন্বয্ন ও ব্যাখা টাকারূপে প্রদত্ত হইয়াছে । এতছ্বাতীত 

ঈশোপনিষদ্দের নীচে শ্রীমৎ বলদেব বিষ্ভাভূষণ কৃত ভাষা, শ্রীমৎপরম- 

হংসম্থামী ক্রদ্মানন্দ স্বামীকৃত ঈপাবাপ্যরহশ্য এবং একটি পদ/-অনুবাদ 
সংযোজিত হইয়াছে এবং শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ান্তর্গত গোগীগীতার অন্য ও 

অনুবাদ ব্যতীত একটি আস্থাদনী ব্যাথা প্রদত্ত হইয়াছে। 

পূর্বজন্মাজ্জিত-পুণাফলে সংসারাশ্রমস্থিত মানবের কখনও কখনও 

মহাপুরুষ দর্শন ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার ফলে সংসারে বনু কল্যাণ 

মাধিত হয়। পাগলের ইতিহাসে ইহ স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত। 

পুণ্যবান্ গৃহী বিনোদবিহারী হালদার মহাশয় এইরূপ এক মহা- 
পুরুষের দর্শন পান__তিনি প্রেমনিদ্ধ পাগল-_ প্রত্যেক নারীতে মহামায়া 

আদ্যাশক্তির মৃ্তি দেখেন, প্রত্যেক নরে সর্ধধন্রপৃজ্য-নারায়ণের আবির্তাৰ 

প্রত্যক্ষ করেন। কৃপাপরবশ হইয়া তিনি যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ ও 

তত্বকথ। বিবৃত করেন, তাহাই সঘত্বে গ্রথিত* করিয়া এই “গাগল”-গ্রন্ 

রূচিত হয়। 

হিন্দুর যাহা ধ্যানের ও গৌরবের সামগ্রী আর্ধযধষি-প্রণীত সেই 

বেদ, পুরা উপনিধদ্, গীতা শ্রমন্তাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্্ ও ভক্তি- 

গ্রন্থের মারকধ।, রাধাকষ্ণতত্ব ও লীলার অন্ততম রাদলীগার প্রকৃত 

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা মরলভাবে বিবৃত। 



(২ ) 

 হিন্দু-গৃহস্থের সেবা ও কল্যাণ-কামন! লইয়াই গৃহস্থের জনম--তাই 

গৃহ সাদরে ও ভক্তির সহিত এই অপূর্ব রত্ব পত্রস্থ করিয়া ধন্ হয়। 

আজ দেশের ও দশের কল্যাণ-কামনায় পুস্তকাকারে সাধারখের নিকট 
: উপস্থাপিত কর! হইল। সু. 

প্রকাশক 
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প্রথম অধ্যায় ২১৭০৯: 

অনেকদিন হইল আমার প্রপিতামহ তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া! এই 

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তীহারা উপাজ্জন করিয়া বহুবাজারে 

একথানি ছোট বাড়ী করিয়াছিলেন। তাহাদের পরে আমার স্বর্গীয় 

পিতৃদেব সেখানে বাম করিতেন। এখন আমি আছি, আমার পরে কে 

থাকিবে জানি না। পত্বীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, সুতরাং 

বংশধর লাভের আর আশা রাখি না। 

সে অনেক দিনের কথা । শুখন আমার বয়স বাইশ বংসর। সবে 

আট বৎসর মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি। সংসারে আমার অষ্টাদশ- 

বর্ধীয়৷ পত্রী বই আর কেহ ছিল না। পিতা মাতা উভয়েই পরলোকগত 

হইয়াছিলেন । ৃ 

আমি বিশেষ কোনও কাজ করি না, পিতৃপঞ্চিত অর্থে কথ্চিৎ 

»জীবিক! নির্বাহ করি। আমার নিত্যকশ্ম প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজাররীট 

বা র্মতলাটীট ধরিয়া গঞ্ধার ধার পর্য্ত্ত গিয়া, তথা হইতে গঙ্গার ধারের 

রাস্তা ধন্টি, বরাবর নিমতলা! পর্যন্ত গমন পূর্বক মা আনন্দময়ীর চরণে 

একটি গ্রণাম করিয়। নিমতলাস্্রট ও বিডনষ্রাট দিয়া কোনও দিন 



পাগল 
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সাকুলাররোড, কোনও দিন বাঁ বর্ণওয়ালিস ও কলেজষ্টাট পার হইয়া 

বাটীতে আগমন করি। এ অভ্যামটি আমার অনেক দ্রিনের। স্বীয় 

পিতৃদেবের সঙ্গে বার তের বইর্ীর' বয়সের" সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 

আজিও পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিতেছি। তবে, গিতৃদেব এই 

ভ্রমণ প্রসঙ্গে, তার বৈষয়িক কাধ্য সম্পাদন পূর্বক প্রত্যহ গল্গান্নান, করিয়া 

বাটাতে আদিতেন। আমি গঙ্গার ঘোল। জলে স্নান করিয়া ভিজা 

কাপড়ে ঘোরার পক্ষপাতী না হওয়াতে; তীহার মৃত্যুর পর, তৎ্কাল 

প্রচলিত রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতাম। কিন্তু সে বেশ 

ব্যবহার, আমার বহুদিন ঘটে নাই। কেন, তাহা বলিতেছি । 

একদিন, পৌষমাসে, তখন আমার বয়স বাইশ বমর পর্ণ হয় নাই, 

আমি নিতা ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিমতলা পর্যন্ত উপনীত হইলাম । যথারীতি মা 

আননময়ীকে গ্রণাম করিলাদ। শুধুই গ্রণাম। কাধ)টি ষেন নিত্য আহারের 
নত অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। মা আনন্দ্ময়ীর কপায় এই সুদীর্ঘ কালের 

মধ্যে এ কার্য একদিনও বাধা পড়ে নাই--মাঝে মাঝে সামান্ত সর্দি বই 

কখন৭ কোনও অন্থথ হয় নাই। আগার পিতাও নীরোগ শরীরে এই 

নিয়ম পালন পূর্বক পগশী বৎসর বয়সে, কেবল মাত্র তিনটি দিন জর 

ভোগ করিরা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বী”, আমারও 

একবার জর্টি হইবে আর যমদূতের। আসিয়! আমায় কাপে করিবেন। 

পৌষ মাসের শীতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্যান্ট ও কোটের উপর 
একটি আপাদলম্বী আলষ্টার চাপ দিয়াছি; মাথায় টুপী কন্ফ্টরের দ্বারা ্ 

আবদ্ধ; পায়ে বুট । মাকে প্রণাম করিবার জন্য কখনও জুতা খুলি- 
তাম না, কেবল মন্দিরের গায়ে মাথাটি ঠেকাইয়! চলিয়া আসিতাম। 
শৈশবে পিতার সঙ্গে নিত্যই ্রীমৃত্তি দর্শন করিয়াছি; কিন্তু তাহার"স্দৃতার 

পর, রাজবেশ ধারণ করিয়া অবধি আর দর্শন করি নাই। এই দিন, 



প্রথম অধ্যায় ৩ 

মাকে প্রণাম পুর্র্ধক কিয়দ,র অগ্রসর হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! 
দেখিলাম, একটি পাগল জঞ্জালন্ত পের উপর বসিয়া গান করিতেছে, আর 
বন্থলোকে তাহাকে ঘিরিয়া সেই গান শনিতেছে | পাগলের ক 

বড়ই মধুর, সে গাইতেছেশ 
, : তোমায় দেখবো বলে আমি ঘুরে ঘুরে সারা হলুম। 

এ ধারে_-ও ধারে-সে ধারে; যে ধারে ছু চোক যায় 

আমি খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি 

আমি খুঁজে খাঁজে সারা হলুম।” 

এই ত ভার গান কিন্তু কণস্বরের মাধুধ্যে শ্রোতাগণের কর্ণে যেন 
অমৃত বদণ করিতেছিল। নভিলে এত লোক জমবে কেন? মে পুনঃ 

পুনঃ এ গান গাইতেছে মাঝে মাৰে কীর্তনীয়াদের মত আখর দিতেছে । 

এই গান এবার শুনিলাম যে আমার ম্খস্থ হইয়া] গেল। অন্যান্ত 

লোকের আনিতেতে, দুই এক মিনিট শুনিতেছে, চলি যাইতেছে । 

আম বিন্ত নিতে ই, আর যেমন একটু ফাক পাইতেছি অমনি অগ্রসর 

হইতেছি। পাগলের মুখে বুঝি কৈ মাপুরী আছে, নহিলে আমার চক্ষু 

দু”টি তা”র মুখ হইতে অন্য দিকে যায় না কেন? ক্রমে ক্রমে আমার 

নিজের অজ্ঞাতদারে আমি পাগলের সম্মুখে গিয়া দাড়াইলাম। তাহার 

টি আমার উপর পড়িবামাত্র মে উদিয়। দাড়াইল; এবং নিজ দক্ষিণ হস্তে 
সহসা আমার বাম হস্তটি ধারণ পূর্ববক বলিল “বড় খিদে গেয়েছে আমায় 

কী খেতে দিবি ?” ক 
. কটি কি মধুর! মুখ খানি কি জুন্দরর! আমার সাধের 

রা কাছ লাগিয়াছে, কিন্ত সে জন্য আমার রাগ হইল না । পাগল 

যেন আমীর কে। তা'র দে মধুমাথ! কথা-ক"ট আমায় বিভোর করিল। 
আমি বলিলাম “কি খাবে বাবা?” 



৪... পাগল: 

. পাগল বলিল । দিবিঃ ছাই. পাঁশ মা তোর ছেদ্দ। হয়” 

আমি. তাহার হাত ধরিয়া চলিলাম। সম্মুখে সন্দেশের দোকান, 
দোকানদারকে বলিলাম; “এক সের সন্দেশ দাও ৮ 

পাগল বলিল “এখানে নয়, ভাল দোকানে চল, | 
উভয়ে চলিলাম। এক জন শরেচ্ছবেশধারী-__আর এক জন প্রায় 

উল, কেবল একটু কৌগীন পরিধান__সর্বাঙ্গে ধূলা-_পৌষমাসের শীতে 
গায়ে একটু ছিন্নবন্্ নাই । হেদোর ধারে আসিয়া পাগল বলিল “দীড়া, 

একটা কথা বলি, দু'জনে এক সঙ্গে ধাকৃলিই ক্রমে ভাব হয়। আমার 

বোধ হচ্ছে আমি তোরে ধেন একটু ভালবেসে ফেলিছি, কেন ত। 

বল্তে পারিনে। কিন্তু তুই ত সাহেব, বড় মানুষ লোক, আমি হাঙ্ল! 
কাঙলা লোক পেট জলেছিলো, তাই তোর কাছে খেতে চাইলুম; তোর 
সঙ্গে দেখা না হ'লে আজও হয় ত খাবার কথা মনেই হস্ত না || কিন্ত 

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুইও কি আমায় ঠা 1 না দু'টি ভাত 
দিয়ে দূর করে দিবি?” 

_. তী"র কথাগুলি বড়ই প্রাণম্পর্শা__ক্ষণেক চক্ষের দেখায়. ষে কেউ 
কারো প্রাণ অধিকার কর্তে পারে ত আগে বিশ্বাদ করতাম না। 
একবার চক্ষের. দেখায় ভালবাসা কবি-কল্পনা বলিয়৷ মনে করিতাম। 

কিন্তু এখন দেখিতেছি এ ভরে মকলি সম্ভবে। মনে ভাবিলাম, নিশ্চয়ই 
ইনি 'কোনও মহাপুরুষ "আমায় কুপা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। 

বলিলাম “বাবা যেমন লময়ে নময়ে দেখা যায়, সুন্দরী স্ত্রীলোক, সপ 
গুণবান স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে নিগুণ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তেমনি 

আমার মন, আপনার এ মলিন বেশ হলেও ধী পাঁদপন্সে লুটিয়ে গড়তে 

চাচ্চে।”. : এ 

না সহান্য বানে টি বটে ?--তবে বতুইও আমায় ভালবেসে- 
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ছিন্?-_আমাৰ মধ্যে তুই সেই মিগুগ পরপুরুষকে দেখতে পেয়েছিস্ 
নাকি? কিন্তু তুই ষে আমায় ভালবেসেছিস্ তা বুঝবো কি ক'রে ?-- 
আমি শীতে কষ্ট পাচ্চি আর তুই অতগুলো কি গায়ে জড়িয়ে ঘেমে খুন 
হচ্চিস? আমায় যদি ভালই বাস্তিস্ তা হ'লে নিদেন ভোর বড় 

জামাটা ত আমার গায়ে দিয়ে দিতিস।” 

আমি তখনি আমার অলষ্টারটি খুলিয়া তাহার গায়ে দিলাম। | তীহার 

চক্ষু ছুটি যেন উৎফুল্ল হইল। আমার প্রাণে ধেন কি এক আনন্দ লহরী 

খেলিল। একটু পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, বস্ততই আমার খুব 
ঘাম হইতেছিল। কারণ এখন বেলা! প্রায় নটা। তবে কি আমার কষ্ট 
দূর করবার জন্তই আমার ও বোবাটি নিজে নিলেন? তার মনের কথা 

ভিনিই জানেন । আমার ত মনে হয় তাই। নইলে যিনি দারুণ শীতের 

সময়ে অনাবৃত গাত্রে ছিলেন, শীত- বোধের কোনও চিহুই ছিল না--এত 

বেলায় তী'র অলষ্টার গায় দিবার কোন প্রয়োজন. হওয়া সম্ভব নহে। 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বহুবাজারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এমন 

সময়ে তিনি বলিলেন, “দেখ * অনেক দিন ভাত খাইনি। আজ চাটি 
ভাত থাবো। আমার মাকে বল্বো, মা, আজ আমার অন্মতিথি আজ 
পাচ বেমুন ভাত খাবো। একটু দই সন্দেশ ক্ষীর খেতে দিবি ত? 

জন্মদিনে যা যা খেতে হয় সব দিবি?” | 

আমি বলিলাম “হা বাবা, আপনি যা বল্বেশ, তাই করবে 

, তিনি বলিলেন "আমি বল্বো৷ তবে কর্বি? আমার মন রি কর্তে 
পার্বি নি? তবে আর ভালবাসা কি?” | 

আমি* আর কিছু না বলিয়া, তাহার. সঙ্গে বাজারে প্রবেশ করিলাম। 

এবং নানা গ্রকার তরকারী ও ফলমূল ক্রয় করিয়া মৎস্য কিনিতে যাইব 
এমন সময়ে তিনি বলিলেন “ওদিকে গে কাজ নি, ওগুলো! সব ছট্ফট্ কর্চে 



রি পাগল 

দেখলে কষ্ট হবে । যা কেমা হ'য়েছে এতেই হবে এখন,” তার পর আমি 

সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও দধি ও. ক্ষীর. ক্রয় পূর্ব্বক মুটিয়াকে অগ্রবর্তী 
করিয়া দুইজনে পাশাপাশি' চঞ্সিলাম। -একটু পরেই আমার বাড়ী 

দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি আশ্র্যা!' আমার বাড়ীটি দৃষ্টিপথে পতিত 

হইবামাত্র তিনি আমার পাশ হইতে দ্রতপদে বাঁটার দ্বারে উপনীত 
হইয়! উচ্ৈংশ্বরে ডারিলেন “মা, বেরিয়ে দেখ, আমি এসেছি 1৮. যেন 

ই্জিতে আমায় জানাইলেন এ বিশ্বে কিছুই আমার অগোর নাই ।. 
আমার পত্বী, আমার বিলম্ব দর্শনে পথপানে চাহিয়াছিলেন। দূর 

হইতে আমায় দেখিয়া, দ্বারোদঘাটনার্থ আগিয়াছিলেন। তিনি, তাহাকে 

দেখিয়াই থতম্ত খাইয়' একটু পাছু হটিলেন। তাই দেখিয়া, পাগল 
বলিলেন “কি বেটি, ছেলেকে চিন্তে পাবুলিনি? তা চিন্বিই বাকি 
করে? প্রসব ক'রেই মরে গিয়েছিলি, তারপর সারা জীবনটাই. 

“তোমায় দেখকো বলে আমি কেঁদে কেঁদে সার! হলুম 

'এধারে ওধারে সেধারে 

 যেধারে ছুচোক যায় 

আমি খুঁজি খুঁজি নারি 

যেপায় তারি 

| আজ দেখা পেলুম 

মা আজ তোর ছেলের জন্মতিথি। তোর কোলের ছেলে, কোলে 

এল মা! 

আমার স্ত্রীর আর সে সঙ্কোচভাব-নাই। কাছে আসিয়া তাহার 

অলষ্টারটি খুলিয়া লইলেন। তারপর তাঁহার সেই নগ্রবেশ দর্ন পূর্বক, 

 ষেমন শিশু পুত্রের সম্মুখে স্ত্রীলোকে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, মেইবপ 

ভাবে বলিলেন “শীগীর যাও এক জোড়া নৃতন 'কাঁপড় কিনে আন ৮ 
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পাগল ফলিব্বেন ““দেখ দেখি বাবা, তুমি বল্ছিলে আমি বল্লে'তবে 

জোগাড় কর্বে, কিন্তু দেখ দেখি; মা আগ্যাশক্তির কাছে, সকল জীব 
জন্তুই, যখন যা দরকার, তা ন! চাইতেই পায়” উড ভু 

আমার স্ত্রী বলিলেন “বাবা, ঘরে এসো।” “1 দ-২ 

তিনি বলিলেন “না, মা, আমায় আর ত.ঘরে আস্তে নাই !. ঘর 

যে ম1 আমি বিশ্বেশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি! এই রকে বস্লাম। দেখ্ মা 

আমি আর এখন বড় কোনও বন্ধনের ধার ধারি না। যে এক ম্মেহের 

বন্ধনে বেঁধেছিস্ ম!) তাঁরি টানেই অস্থির, কোথায় নিমতল। আর কোথায় 

বৌবাজার--একেবারে হিড়, হিড়, করে টেনে আনলি। মাগো একে 
ভববন্ধনেই অস্থির, তার ওপর.তোর স্েহের বন্ধনের টান, এর ওপর আর 

গৃহ-বন্ধন সইবে না। আমি, মা, বনের পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াব 

আর মাঝে মাঝে তোর দোরে এসে “মা, মাঃ” বলে ডেকে যা'ব। এ 

মা বুলিটি--বড়ই ভালবাদি মা। আমায় ধরে খাঁচায় পুরিস্নে মা, বড় 

কষ্ট হ'বে। এধন একটু ভেবে দেখি কি করা উচিত।” এই বলিয়া 
তিনি চুপ করিয়া রকের উপর ছু'খানি পা ঝুলাইয় বসিলেন, আর আমার 
পত্ভী, মাতৃন্সেহরূপ অমুতের প্রশ্মবণ ছুটাইয়া এক বাটি সর্দপ তৈল গ্রহণ 

পূর্বক, তাহাকে মাথাইতে বদিলেন, আমি এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব শোভ। 

দেখিতে লাগিলাম "মামার পত্বী বলিলেন “শীগীর এক জোড়। লাল 

পেড়ে ধুতি আন, নইলে বাবা নেয়ে পর্বেন কি?” এই বলিয়া তিনি 

তাহাকে তৈল মাখাইতে লাগিলেন, আমি কাপড় আনিতে গেলাম । 

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজোড়া কাপড় :ও একখানা গামছা লইয়। 

ফিরিলাম। আমার পত্ধী, এক বাঞতী জল আনয়ন পূর্ব, সেই. নৃতন 
গামছ! দিয়! তর গান্ত মাঞ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন | আমি নির্ববাক হয় 
এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব দৃশ্ট দেখিতে লাগিলাম। : 
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মায়ে যেমন শিশুকে যত পূর্বক জান করায়, আমার পত্ী অলপ বন্ধ 
হইলেও বাৎসলাপৃত হৃদয়ে এই অকম্মাৎপ্রা্ত কুমারটিকে সযত্নে জান 
করাইতেছেন। তিনি আজ "প্রসব ন| করিয়াই কানাইয়ের জননী” 

হইয়াছেন। এই বাৎসল্যভাবটি বুঝি নারী জাতির নিত্যসি্ধ ভাব। 

তাই আজ তিনি এ ভাবে বিভোর। ক্রমে সান করান হইল।--নৃতন 
বন্্ পরান হইল- আসনে বসান হইল। 

এতক্ষণ দেখি নাই-_-এখন দেখিলাম__তাহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত। 

আমার পত্বী এইবার প্রণাম করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি বাধা দিয়া 

বলিলেন “ছি মা, আমি তোর ছেলে যে! আমায় কি.গড় করতে আছে? 

অকল্যাণ হবে যে !-এঁ রকের ধারে, “নমো নারায়ণায়” বলে মাথা 

ঠেকিয়ে তা'কে গড় কর। দে এই হদয়েও আছে--সর্বত্রই আছে |? 

তার পর আমার দিকে দেখিয়া বলিলেন “বাবা, ও পোষাক গুলে! ভাল 

দেখাচ্ছে না-ও গুলে! খুলে ফেল--আমি তোমায় বাবা বলে চিন্তে 

পাবুচি নি-_মাও বোধ হয় চিন্তে পার্চেন না। যার য| তার তা না হলে 

কি মানায়? এই দেখ না কেন, আমি এতদিন মাথেকো৷ ছেলে ছিলুম, 
কেউ আমায় যত্ব করতো! না) কাম! ধুলে! মেখে, যেথায় সেথায় বেড়াতুম 

তখন ভাই মানাত।--আবার আজ মা পেয়েছি--আর লে বেশ নেই 
এখন আমি আবার মার আদ্বরের ছেলে--যাঁও বাব। ও গুলে! ফেলে 

আমার বাবা হয়ে এস।» 

আমি আর বিলদ করিলাম ন!। শীঘ্র গৃহ মধ্যে গমন পূর্ব, জন্মের 

মত সেই পোষাক ত্যাগ করিয়া ধৃতি পরিলাম! | 
আমি বাছিরে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন “এই এতক্ষণ্রে পর, 

বাবা বলে চিন্তে পারলুম। এতক্ষণ একট! ইন্ পিদ্র বলে মনে 

হচ্ছিল, না মা?--ম! বাবাকে একটু তেল -দাও। অনেক বেলা 



প্রথম অধ্যায় ৯ 

ক্য়েছে--তুমি চাটি ভাত রীধো!। অনেকর্দিন ভাল কোরে ভাত 

খাইনি । 
আমার পত্বী বলিলেন “বাবা আপনি যে ব্রক্ষণ?” 
তিনি বলিলেন “এই হতে! ক'গাছা ?” এই বলিয়া তাহার উপবীত 

খুলিয়া! আমার গলায় দিলেন! বলিলেন “এই দেখ্ বেটা, আমার বাবা 
বাষুন হলো কাজে কাজেই তুইও বাম্নী। পাধাণের বেটা, আমার সঙ্গে 
চালাকী কেন?--তুমি যে আস্তাশক্তি মহামায়া, তাকি ভুলে গেছো? 

নিশ্চয়ই ভোলে নি--কেবল ন্যাকামী বই ত নয়। বরং ভোলা তুলতে 

পারে-_কিন্তু তুমি বেটী ভোল্বার মেয়ে নও-তুমি বেটা আমায় 

ভোলাবার জন্ক দেখাচ্ছে! যেন ভূলেছ--কিন্ধ আমি ভুলি নি, আর 

ভুল্বোও না--চিরদিন এই স্বদয়ে গাথ| থাকৃবে_- 

“বিদ্যা স্মস্তাস্তব দেবি ভেদ! 

স্থিয় সমস্ত! সকলা জগত ।” 
; 

যাবেঈ পাষাণের মেয়ে, রীধ্$গ যা, আমি যখন বল্চি তখন তোর 

ভাববার দরকার কি? বেটী জগত সংসার তোর প্রসাদ খেয়ে মানুষ, 

আর আজ একটা মানুষের চামড়। গায়ে দিছিল ব'লে কি আমি তৃল্বো? 

"আগে বাবার নান হ'কৃ, তারপর, বুঝিয়ে দেব তুই কে? রীধলেই ত 

আর দেওয়া হলো না? যতক্ষণ ঠিক্ বুঝৃতে না পাব্বি, যে দোষ নাই 
নততক্ষণ দিবি কেন?” 

পত্বী আর ছ্বিরুক্তি না করিয়। রন্ধন করিতে গেলেন। আমি সান 

করিলাম তারপর সেই মহাপুরুষ, আমাদিগকে মহামন্ত্ে দীক্ষিত ক'রে 

কৃতার্থ করুলেন। তারপরে পিতা পুতে এক স্থানে বপিয়। ভোজন ! 

আহারের পর তিন জনে মেই রকে বসিলাম। তিনি আমার পত্বীর 



দিকে চাহিয়া বলিলেন পা যে তোমার গর্ভজ সন্তান আফি ঘুঝ্তে 

পেরেছ ? 
১1টি 

তিনি বলিলেন* দেখ, মা, তৃমি আমীয় গ্রসব করেই প্রাণত্যাগ করে 

ছিলে। তারপর তিন বার দেই পরিবর্তন কারে এই দেহ ধারণ'ক' রেছ, 
আর আমি মা তোমীয় একটি 'রার ম| ধলে জন্ম সার্থক কর্বো ধলে, 

আজ ছুই শত কুড়ি বৎসর * হিমালয়ের ' নিভৃত প্রদেশে বসৈছিলাম, 

যেমন তুমি টি অমনি মনেই মার থেকে মা বলে নিরাতা বলে 
এখানে এসেছি” | - | তি, উঠি 

আমি জিজ্ঞাপ করিকাম “বা, আপনি'কি কৈলীলেশ্বর শঙ্কর')৮.. 

তিনি গম্ভীরন্বরে বলিলেন “সৌঁইহম্।* 'সৈ গম্তীরন্বরে আমাদের 
কুদ্্র গৃহটি কাপিয়া উঠিল।. আমরা চ্মক্কিত হইলীম। তার পর আবার 

তিশা তি ৩ পা স্পা ৩১ রর এপ এপি তত পস্পি ১৮ পশিশিিিক্পশ ০ পি ও পতি পা ২ এপ ৩: শি ৩ শা উিশশাীশিস্পীত পিপি পিপি 07 পি? শী তি তল 
্ 

* যদিও প্রতাক্ষ অত দীর্ঘজীবা (লাক আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছেন 
বনিয়া স্মরণ হয় ন। তথাপি সিদ্ধপুরুষগণ যে দীর্ঘকাল দেহরক্ষা করিতে পাবেন একথ! 
আমরা অবিশ্বান করি ন|। ২১,৬০০ স্বাসপ্রশ্থ।সে একাদিন, সেইরূপ ৩০. দিনে এক .মান 
বার মাসে এক বতনর এবং নেই ১২০ বৎসর স।ধারণত; মন্থুযোর আরুঃকাল। 

: জম্মাস্তরীণ কন্ধমফলে মানব ইহ, অপেক্ষা অল্প জীবন 'জইয়াও জন্মিতে গারে, তাহ! 
: তাহাদের গাধুর্দার/গণনার দ্বারা নিণীহ হইতে পরে, [কন্তু যাহার আগমুঃকাল যাহাই 
হউক, না| কেন, তাহা সবার, দ্বারা পরিমিত। ঘি কেহ কোনও উপায়ে লৌকিক 
দীর্ঘকালে অর্থাৎ দু'দিন, দশ দিন, ছু'বৎসর। দশ বদর বা বিশ বংনরে এ ২১৬০০ গূর্ণ 
করেন, তাহাই তাহার এক দিন। যোগ্রিগণ সমাধিস্থ হইলে; তাহাদের দিদি 
আঘুঃকাল, লৌকিক পরিমাণে বদ্ধিত হইয়! থাকে, তৃখন তাহাদের ছুই শত,কেন আরও 
দীর্ঘ কাল পথ্যন্ত জীবিত.থাক। অমপ্তব হয় না। মহাত্মা প্রিলি স্বামী প্রভৃতি মহাপুরু- 
গণ তাহার প্র্নাণ। পক্ষান্তরে দি কেহ এমন কর্ষি করে, যাহা' দ্বারা 1 একই দিনে 
ঢুই বা ততোধিক-রার.২১, ৬.০ খ্বাস পরিত্যক্ত হয়, তাহার আয়ুকাল এ.হিনাধে কমিয় 
থাকে।,. গাপচেষটয় শ্বাস ঘন ঘন পড়ে) তাই পাপে লৌকিক পরিমাণে আরুক্ষেয 
হয় প্গাণক। 



প্রথম অধ্যায় ১৯ 

হাসিতে হাদিতে বলিলেন “তত্বমমি” | এই মহাপুরুষ তিনটি দিন মাত্র 

সেই রকে একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরন্তর অমূত ধারায় 
আমাদিগকে স্নান করাইয়াছিলেন। সে অমৃত রাশি যতটুকু ধরিতে 

পারিয়াছি আজ জগতে ছড়াইয়া দিয়া আমরা দু'জনে, তার আনন্দ 
কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছি । 



ধিতীয় অধ্যায় 

তিনি নিশ্চলভাবে বনে আছেন-_যেন পাথরের গড়া মৃত্ঠি। সম্মুখে 
আমি আর আমার পত্তী। আমি মনে মনে কত কি ভাব্চি। সত্যই 

কি ইনি আমার পত্বীর গর্ভজাত সন্তান? সতাই কি দু'শ কুড়ি বৎসর 
'আগে জন্ম গ্রহণ ক'রে আজিও জীবিত আছেন ?-_সতাই কি অত দিন. 
আগে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম। তা'র পর তিন জন্ম গেছে; সে তিন 
বারই বা কি ছিলাম? যদি ব্রাহ্মণ ছিলাম তবে আবার কায়স্থ কুলে 
জন্মিলাম কেন?” এইবূপ নানা কথাই আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। আমার পত্রী তা" দিকে চেয়ে রয়েছেন, কিছু ভাবচেন কি 
না তিনিই জানেন; কিন্তু তী'র দৃষ্টি স্থির । বুঝি চক্ষে পলক পড়িতেছে 
না। এইরূপে কত ক্ষণ কেটে গেল বল্তে পরি ন!। 

শেষে তিনি আমার পত্তীর মুখপানে চেয়ে বল্পেন “ম| খিদে পেয়েছে 1” 
আমার স্ত্রী তখনি উঠে গিয়ে একখানি প্রস্তর-নির্শিত রেকাবে দু'টি 
কমলালেবু ও কিছু মিষ্টান্ন আনিলেন এবং তাহার নিকট রাখিয়া বলিলেন 
“এই খাও বাবা, একটু ছুধ থাকৃলে হ'তে! ভাল? 

তিনি বলিলেন “কেন মা» তুমি ষে কড়ায় দুধ জাল দিয়েছিলে, 
তাতে ত দুধ আছে?” . 

আমার পত্বী ব্যন্তভাবে ছুটিয়। গিয়৷ একটি বাটি ও কড়া আনিলেন। 

সত্যই কড়ায় হু, তা”র উপরে সর! কিন্তু আমি যত ছুগধ কিনিয়াছিলাম 
যদি তত ছুগ্ধই রহিয়াছে, তবে আমরা খাইয়াছিলাম কি রূপে? 



দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩. 

তিনি হাদিতে হাসিতে বলিলেন “মা অবপূর্ণার ভাগ্ডারে কোনও: 

দ্রব্যের অভার কি থাকৃতে পারে? একটু ক্ষীর এনে দেন! মা ?” 
আমার পত্বী একটা বড় বাটিতে ক'রে এক বাটি ক্ষীর আনিয়া 

দিলেন। তিনি ভোজন করিতে .লাগিলেন, আমার পত্রী এক দৃষ্টে 

তীহার, মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর আমি আকাশ পাতাল 
তাবিতে লাগিলাম। 

আহারাস্তে তিনি আমায় বলিলেন “কি ভাব্গে ? এত দুধ এলে! 

কেথেকে ? আজ থেকে, জেনে রেখে দাও, তার কূপ হ'লে মায়ের, 
কৃপা দৃষ্টিতে কখনও কোন ভ্রবোর অভাব হ'বে না। আজ যা দেখছে 
নিত্য এ রকম দেখতে পাবে ন। বটে-_কিন্তু তা”তে নির্ভর করলে কখনও 

কোনও অভাব থাকবে না। আমি গোটা কত কথ| বলে দিই বেশ 

ক'রে মনে ক'রে রেখো। যাকে যথার্থ বিপন্ন ব'লে মনে হবে, তাকে 

অর্থে সামর্যে সাহায্য করৃবে । ঘরে যতক্ষণ থাঁকৃবে, দেবে । যদি কেউ 
ধার চায়-দেবে-কিন্তু মনে মনে ফিরে পাবার আশা রাখবে না। 

যদি কেউ টাকার সদ দ্রিতে চায়, নেবে-_কখনও ঝলে। না যে নেবে! 

না। বদি কারো না দেবার মতলব থাকে, না দেয় না দেবে__তুমি 
কিন্তু সবাইকে নিজের সন্তান অপেক্ষাও আপনার ব'লে মনে ক'র্বে। 

যদি কেউ কখনে। তোমার আশ্রমে কোন গতিকে এসে পড়ে, যেমন 

আমি, তবে তা'কে নিজের অপেক্ষা ভাল* তক্ষা ভোজ্য দিয়ে পালন 

, করবে । আমি তোমাদের ছেলে, আমার একটু অযত্ব হলে তত ক্ষতি 

_'নেই।, কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমার কোন লৌকিক সম্পর্ক নেই, 
জঁখ্র প্রতি যেন একটুও পর পর ভাব প্রকাশ পায় না। বড়কে দাদা, 

আর ছোটকে ভাই, কিন্বা পারুলে সকলকেই বাৎসল্/ভাবে বাবা বলে 

সম্বোধন করুবে। ছোট বড় ও সব কিছু ভাববার দরকার নেই, বরং 



১৪ পাগল . 

নীচ জাতীয় লোরুদের আরো! বেশী 'বাৎসল্যভাবে ত্র: রূর্ুবে।॥ কেন 
জান ?-_-একজন নটর ভবরঙ্জভূমে' অভিনয় করবার জন্তে "আপনাকে 

অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত ক'রে স্বশক্তিতে বিবিধ বেশে, বিবিধ, বূখে ক্ষুপ্রতম 

অণু হতে বিরিঞ্চি বানবাদি নানা মৃ্িতে অভিনয় করচেন্; স্থতরাং মে 

ঘটেও তুমি আর এ ঘটেও তুমি অভিনয় প্রসঙ্গে মান অভিমান, দর্প 

অহঙ্কার সবই দে ঘটে থাক্তে পারে । তুমি যখন তাঃর প্রিয় হবার 
জন্য যত্বু কর্চো, তখন তোমায় সর্বত্রই তাঃকে ভাল-বাদ্তে হবে ।-- 

সক ঘটে দেই হলেও সে কর্তা! নয় ভোক্তা । গ্রীতায় দেখো-_- 

“কার্ধ্াকারণকর্তৃহ্ে হেতুঃ প্রকৃতিরুচাতে। 

পুরুষঃ স্থছুঃখানাং ভোক্তিন্ে নিাির তি % 
পপ পা ০০" পিপিপি ৯ শি ০ পপ হন ৮ ওল সপ ৩পশীপিপাপিসা১ পি ৭ ১লছ পি ০৯৮০০০৯৯৯৯৮ পাপা ৮ ২:2৮ ৯৭৮2-৩১-১৩ 

* ধাহারা সংস্কৃত জানেন না ভাহাদের জন্য গ্লোকগুলির অনুবাদ দেওয়। শ্রেয় 
বিবেচিত হইল । লেখক যে রাগানুগনাধক তাহা তাহার গ্রন্থপাঠে অনুভূত হওয়ায় 

শ্ীনগ্লদেব বিদা।ভৃষণরৃত গীতাভূষণ ভাষানুগত বাঁখাই প্রদত্ত হইল । 
পরম্পর সং প্রকৃতি ও পুরুষের কার্ধাভেদ নির্দেশ জন্য বলিতেছেন-_ 
কার্যোতি। শরীরং কাঁধাং। জ্ঞানকর্মসাধত্বাদিপ্রিয়ানি কারণানি। তেষাং 

কর্ঠৃত্নে তত্তদ[ক।র ক্পরিণামে প্রকৃতিহতুঃ। “পুরুষ গ্রকৃতিস্থোহীতা”গ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ 
নচেতনাং প্রচতিং পুরুষেধিতিষ্ঠতি। তদধিষিত! তু সা তৎকর্থানুগ্তণ্যন পরিণমমান। 
তত্তদ্বেহানীন।ং শ্রশ্ীতি। প্রকৃতার্পিতানাং হুখছ্ঃখাদীনাং ভোক্ত তে পুরুষে হেতৃঃ। 
তেহাং ভোগে স এব কর্তেতার্থঃ। প্রকৃতাধ্ঠাতৃত্ং নুখাদিভোজ ত্বক পুরুষমা কার্যাম্। 
তচ্চ শরীরাদি কর্তৃত্বং তু তদধিষ্ায়া; প্রকৃতেরিতি পুরুষস্যৈব কর্তৃতং মুখ্যম্। এবমাহ 
সত্রকার;। কর্ত। শদ্বার্থবত। দিত্যাদিভিঃ পরেশসা হরেধিট্টাতৃতং তু রবত্াব্জনীয়ং 
'ইত্যুক্তং বক্ষাতে চ॥ 

এই শ্লোক এবং. ইহার পরবর্তী কয়েকটি গ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের কীঁধ্যভেদ . 
নির্দেশ ব'পদেশে ভগবান বলিতেছেন “প্রকৃতি কার্যযকারণকর্তৃতবহেতু” এস্থলে শরাঁর 

কার্য এবং জ্ঞান কর্মাদি সাঁধান্বরপে ইন্দ্রিয়গণই কারণ। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রীভগব।ণের 
পরা ও অগরা শক্তিগণ এই কার্ধা ও কারণের হেতু, কেন ন| গঞ্চ ভূতাদি ঘোগেই দেহ, 
এবং পঞ্চ ভূতের প্রতেকটির বত্বাদি বিকার হইতেই ইন্্রিযগণের উৎপতি। তারই 
ঈক্ষণবশে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তী হন এবং স্ীহ।কে আশ্রয় রুরিয়াই এই সকল উহারি 
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 আমাতে সে আছে ॥ কিছ, আমি ধন সে. নুই। তোমাতেও সে 

আছে কিন তুমি, এধমু দে. নও... যতক্ষণ তুমি 'ম আমি জে বুদ্ধি, ততক্ষণ 

আমরা ্ রকুতি-পরা-অহং হয় ত. তখন আমর1+এক জনহ নয়! 

কখন“মূন, . কথন বুদ্ধি, কুখন অহংকার কখনও.বা জড়দেহ। বখন যা! 

আমি, তাতেই আমার আত্মবোধ থাকুরে। কিন্তু. 'আম্র। চতুবিংশতি 

তত্বের কেউ নই ঝলে প্রত্যক্ষ বোধ হলেঃ বস্তুতঃ যে দিকে দেখবে সেই 
দিকে তী?কেই দেখ্তে.পা'বে.। তখন তোমার, জড়াম্বরূপগুলি--অপরা- 

গুলি--পরার অন্ুগামিনী হয়ে অভিসার করবে এবং অচিরে প্রাণেশ্বরের 

সঙ্গে মিলিত হ'বে। , তখন, হবে কি রকমজান? তখন এর। স্ব স্ব 

বিষয়রূপ স্বামীকে ছেড়ে, গেহ নিপুন পর. পুরুষের অন্ুগাশিনী হবে। 

যদি একেবারে কুলত্যাগিনী হয় তবে হবে এমন, যে ভাঃদের জাত কুল 

কিছুই থাকৃবে না। আর যি লুকোচুরী চালায়-_- তাতে ভারি মজা 
সে অবস্থায় লোক দ্রেখানে স্বামীর সেবা কর্বে বটে, !কস্ত মনটি পড়ে 

থাকবে সেই উপপতির দিকে_মেই নিগুণ পরপুরুষের 1দকে। এ ছুই 

অবস্থাতেহ যখন গ্লেম পাক। হবে, তখন যে দিকে চাইবে, মেই দিকেই 

সেই প্রাণকৃষ্ণকে দেখতে পা'বে। তুমি. ভাব্ছিলে জম্মান্তরে ব্রাঙ্গণ 
ছিলে, এ জন্মে নেমে এলে কেন? এ কলিবুগে, মায়ের ছোট ছেলে 

হওয়াই ভাল বাবা-দস্ত অহঙ্কার কিছুই আম্তে পার না। সকলকেই 
ভক্তি করুতে-_-সকলেরই পদানত হ'তে পারাঞ্যার । ভগবান বলেছেন 

“চাতুর্বধ্যং ময়! স্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ৮ যদি তোমাতে “শমোদমন্রপঃ 

_শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমের চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্থিক্যং, ' রূপে বর্ধমান 
সি রিভিউ লিল 

সুখের জন্ত করেন তাহারি ফলে হখ দুখোদি রা পুরুষ ঘাটস্থ রাগ তাহা 

ভোক্ত্ের হেতু হন। বস্তুত; তিনি সুখ ছুঃখের অতীত, কিন্ত গরা অপরাগণের সঙ্গে 
নিয়ত তীহারই বানাতে 5 | | 

০০০পিশ ৯০০ শশী পপি প হাতত ৯১ পাত ৭ 



১৬ পাগল 

থাকে, তবে তুমি যে বংশেই জন্মাও না কেন তুমি ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই 
তুমি "সর্ঝভূতস্থমাত্মানং সর্বাভূতানি চাত্মনি” দেখুবে। কিন্তু এ কাজগুলে! 
লোক-দেখানে করুলে হবে না। লোক.দেখানে কবৃতে হ'বে কি. 

জান?__তুমি যেন ঘোর সংসারী-_তুমি একটি পয়দাও বাজে খরচ 
হ'তে দেবে না। চাই কি লোকের কাছে ক্কগণ আখ্যাটা পাও তা”ও 

ভাল। কারণ বর্তমান কালে খুব দু'হাতে অপব্যয় করতে না! পারলে 

ও আখ্যাটি পা'বেই। কিন্তু চুপে চুপে, যার অভাব দেখ্বে, তা?রে 

বলবে, দেখ ভাই, তুমি এই টাক! নিয়ে আপাততঃ চাল ভাল কেনে গে, 
হাতে হ'লে তখন দিয়ো । ভিখারীকে ভিক্ষ দেবে। কিন্তু যে ভিখারী 

নয়, তারে যে অমনি দিচ্চো এ কথা ভা'কে ঘুণাক্ষরে জানতে দিও না; 

সে মনে কষ্ট পাঁবে | “দেশে, কালে চ পাত্রে ৮” দিতে হয়। এ দেশ 

কাল পাত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে বড় মজা আছে। ও কথা এখন থাক ।__ 

কি বল্ছিলাম--উচ্চবর্ণ থেকে নিম্ববর্ণে এসেছ এ কথা৷ মনে করো না। 

রঙ্গতূমির মালিক আর সাজঘরের কর্ত। যখন যা সাজ্তে বলেন, তাই 
সাজাই ভাল অভিনেত৷ হবার উপায়। বল দেখি বাবা, কেমন পাগল 
সেজেছিলাম ?”__ম! একটু দুধ খাবো! আমার পত্ী বাটিতে করিয়া 

দুগ্ধ দিলেন। তিনি দুগ্ধ পান করিতে করিতে বলিলেন “গলাটা 

স্বকিয়ে উঠেছেলে!। মা মনে করছিলেন যে এত বকৃলে অস্থথ হ'বে। দেখ 

মা, অনেকদিন মন খুলে কারে! সঙ্গে কথা কওয়৷ হয় নি। উদ্দেশে 

(তোমার সঙ্গে অনেক কথ! কইতুম বটে, কিন্তু সেত মনে মনে ।”-- 
তারপর কি বলছিলুম-_হা কে ব্রান্ণ-আর কে যে শুক্র তাঠিক 

. করা যার তা'র কর্শ-জ। মনে কর তুমি বড় লোকের বংশে জন্নেই। 

হয় ত তোমার বাবাই খুব বড়লোক ছিল। তুমিও হয় ত লোক্কে 
দেখাও, তুমি খুব ধার্থিক। যা কিছু কর তাতে স্বার্থের লেশ মাত্রও 
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নাই। কিন্তু যে দেখ্তে জানে, সে ভৌষার বা'র দেখে ভুল্বে না. 

সে স্পষ্টই দেখৰে তুমি স্বার্থপ্রাণ, এ সংসারে তুমি যে কণটকে ঠিক 

আপনার ব'লে জেনেছ, তা'দের জন্য সর্বস্বান্ত হতেও তোমার আপত্তি 

নেই, কিন্তু তোমার অন্ত নিকট পরিজনেরও অভাব মোচনে তুমি 

ুক্তহত্ত'ন৪। তোমার এ কাপট্র যেরূপ ফল হওয়া উচিত তা 

অবশ্ই হ'বে। হয় ত তুমি ত্রাঙ্মণকুলে জন্মেছ, কিন্তু তুমি অর্থপিশাচ, 

তুমি ইন্িয়পরায়ণ, তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী, শমদমাদি ব্রাহ্মণের ধর্টের 

কিছুই তোমাতে নাই । তুমি ব্রাঙ্গণের ছেলে, তা'র জন্য তুমি আমার 

পূজ্য। তোমার হৃদয়ে আমার গ্রাণবন্পত লুকাঁয়ে আছেন, এ জন্য 

তুমি আমার প্রণম্য, কিন্তু তা ব'লে তোমায় ব্রাহ্মণ বল্বো না। কিন্ত 

দি কোনও চগ্ডাল ভাগাবশে চগ্ালকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে প্রাণেশ্বরে 

আত্মনমর্পণ ক'রে থাকে, তবে সে আমার প্রণম্য। পড়েছ ত?-- | 

পরিপ্রাদি, ষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ- 

'পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। 

মন্যে তদর্সিতমনোবচনেহিতার্থ- 
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ | % 

সে যদি কূপ! ক'রে আমায় চরণধূলি নিতে দেয়, আমি কৃতার্থ হই। 

বিষড়,। দ্বাদশ) গুণ যুতাৎ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ বিপ্রাৎ। তদর্পিত- 

,মনৌবচনেহিতার্থপ্রাণং (তদ+অর্পিত মনে-বচন-ঈহিত-অর্থ-প্রাণং) শ্বগচং বরিষ্ট 

মন্তে! (যত; তাদৃশ; শ্বপচঃ) সকুলং ( আত্মানং) পুনাতি; ভূরিমান; (বিপ্রঃ) নতু। 

পুর্ব শ্লৌকোক্ত (ধনাভিজনরূপ-্তপ ক্রতৌঅন্তেজ :-প্রভাব বল-গৌর্ষ বুদ্ধি যোগাঃ) 

এইীন্বাদশবিধপ্ণযুক্ত অথচ অরবিনা পাদারবিন্দ বিমুখ বিপ্র অপেক্ষ! মেই পদ্মনাভ পাদ" 

প্মে অর্পিত মন-বচন-কর্ম-অর্থ-পরাণ শ্পচ ও শ্রে্ঠট মনে করি। কারণ মেই পচ 

নিজ কুলের সহিত আপনাকে পবিত্র করে কিন্তু তাদৃশ ভূরিমানযুক্ত বিপ্র তাহ! 

পারে না। | | 

পপ পি বাকা পা 
সা 

পাপ 

র্ 
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সেদেয়না; তাই সে চলে গেলে, যেখানে সে দীড়িয়েছিল, সেখালে 

গড়াগড়ি দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। ছান্দোগা উপনিষয়ে রেখা 
 আাছে--জবালার গর্ভলন্ভৃত লত্যকাম জাবাল, কোনও সময়ে মহষি 

গৌতমের নিকটে গিয়ে তত্বজিজ্ঞান্থ হ'য়েছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা কর্- 
লেন “তুমি কোন্ গোত্র ?” সভ্যকাম নিজের গোত্র জান্তেন ন1। 

মাতার নিকট গিয়৷ জিজ্ঞাসা করলেন “মা আমার গোত্র কি ?” মা বলি- 

লেন “নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রমসি 1 বহবহং চরস্তী পরিচারিন্ী যৌবনে 

ত্বামলভে |” নত্যকাম গৌতমের নিকট সেই কথাই বলিলেন। তখন 
গৌতম তা?রে বেশ্তাপুত্র ব'লে দূর ক'রে দিলেন না। কিন্তু “নৈতদ- 
্রান্মণো বিবক্ত মর্থতি” যে সত্য কথ! বল্তে জানে সে ব্রাহ্মণ, এই বলে 
ভারে ব্রশ্মচর্যো দীক্ষিত ক'রেছিলেন।--লোমশ মুনির উপাখ্যান শোনে 

পুরাণে ১আছে, লোমশ মুনির: সর্বান্ধে অতান্ত লোম ছিল--তিনি 
ভগবানের নিকট বর চাইলেন, যে “আমার গায়ের লোমগুলি উঠে 

যা'ক্।” ভগবান বল্লেন “ত্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার কর, লোম উঠে 

যা'বে ” তিনি লক্ষ ত্রান্ষণ নিমন্ত্রণ ক'রে তা'দের উচ্ছিষ্ট আহার কর্লেন, 

কিন্ত লোম উঠলো না । তখন তিনি আবার ভগবানের কাছে গেলেন। 

ভগবান বল্লেন, “ওর! বিপ্রকুমার বটে কিন্ত ওদের আজও দ্বিজত্বই ঘটে 

নি, ব্রাহ্মণত্ব ত দুরের কথা ৮ তখন লোমশ বল্লেন “তবে ব্রাহ্মণ পাই 

কোথা?” ঠাকুর বল্পেন “বড় শক্ত কথা। দেখ, গঙ্গার ধারে একটি 

চণ্ডালপল্লী আছে। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ আছেন। ভিনি 

. গঙ্গাতীরে তুলদীকাননে বসে নিরন্তর ফরিনাম করেন । যদি কোনও 
. গতিকে ডী?রি উচ্ছিষ্ট থেতে পার তবেই হবে । ভারতক্ষেজে এখন এ 
একটি মা ব্রাদ্দণ আছেন। আমি থে ব্র্ধণ্যদেব, এ কেবল তিনিই 
জানেন।” লোমশ বলিবেন "আর এত নিষ্ঠাবান লোক? ভগবান 
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রলিলেন “ওর! কেউই.আমায় মানে না। আমি য1 ভালবাসি না, তা! ষে 

করে) কি করবো বলে মনে করে, সে আমায় মানে না । যে যা"রে যানে, 

সে তা'র সাম্নে কখনই অকাধ্য কর্তে পারে না। এ একটিই আজ 
রাল-আছে, শীত্রই আমার কাছে আম্বে। এই ৰেলা নিজের কাঙ্ 
সেরে নাও” লোমশ বলিলেন “কোন পাপে ও চগ্ডাল হয়েছে?” 

ভগবান বলিলেন “চণ্ডাল হওয়ায় গাপ ক? চগ্তালত্ব লাভ করাটাই 
পাপের ফল, নাধনের সুবিধার জন্যই আমি তা*দিগকে লময়ে সময়ে 
নীচকুলে প্রেরণ করি।* সেই বুড়োর উচ্ছিষ্ট খেয়েই লোমশের লোম 
গেল। এমন সময়ে আমার পত্বী বলিলেন “দেখ, একট। বাছুর শুদ্ধ 

গরু কেনো । 

তিনিও বলিলেন “ই বাবা, একটা গরু আমাদের চাই। আমার 

মা বেশ গাই দুইবে, ঘোল মইবে, আর আমি ননীর হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে 
ননী চুরি করুবো। বেশ মজা হ'বে। দেধ বাবা, তুমি একমুটো৷ টাকা 
নিয়ে যাও ত। পিয়ালদহের কাছে একটা রাজা গরু বিক্রী হ'বে।” 

আমি তখনি চলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সিয়ালদহের চৌরান্তায় এসে 

দেখি বৈঠকখান| বাজারের সামনে কতকগুলি লোক ভিড় ক'রে দাড়িয়ে 
আছে। নিকটে গিয়া দেখি সত্যই একটা লাল গরু বাছুর সমেত 

বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। গরুওয়ালাকে বলিল্লাম “দাম কত?” সে বলিল 
“বত্িশ টাকা” আর দরদাম করিয়! বুঁথা সময় নষ্ট করিলাম না। 

বত্রিশটি টাক দিয়া বলিলাম--“চল, গরুটি আমার বাড়ী পৌছিয়া 
দিবে” । সে সঙ্গে সঙ্গে আসিল। | 

১" বাড়ীতে গরু আদিল। গন্ষর জন্ত খড়, খইল, ভূসি আসিল । রান্না 
ঘরের পাশের ঘরটি তাহার থাকিবার জগ্ পরিষ্কার করিলাম । গাড়ায় 
যে লোকটি সকলের গরু মাঠে লইয়া! যায়, তাহাকে . ভার দিলাম, গরুটি 
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নিত্য মাঠে লইয়! যাইবার জন্ত । এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে প্রায় 
সন্ধ্যা হইয়া! আমিল। : এতক্ষণ তিনি আমার পত্তীকে কি উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহ। আমি তখন শুনি নাই। 

- 'আমি আবার আপিয়া বদিলাঁম। তিনি হাদিতে হাদিতে বলিলেন 
“আমি এতক্ষণ মা'র সঙ্গে কত গল্প করৃছিলাম, তুমি শুনতে পেলে না। 
আচ্ছা মা, তোমার আক্কেল কি বল দেখি? বাবা এত রাজ্যি ঘুরে 

এলো!। পায়ে একরাশ ধূলো লেগেছিল। তুমি ধুইয়ে দিলে না?__ 

বয়ং মা জগদস্বা, শিব ভিক্ষে ক'রে এলে পা ধুইয়ে দেন। মা লক্ষ্মী 

নারায়ণের খাওয়া হ'লে, তা'র পা! টিপে দেন) আর তুমি ছু”দিনের জন্ত 
নতুন পোষাক পরে সে সব তুলে গেছো । ছেলে কা'র না হয় বাছা? 

ছেলে হ'লেই কি স্বামি-সেবা ভুল্তে হবে না কি?” 

আমি বলিলাম “আমি পা ধুয়েছি” তিনি বলিলেন “বাবাকে কিছু 

খেতে দাও, আর বিকেলের খাওয়। দাওয়ার আয়োজন কর। সায়ং 

সন্ধ্যার সময় হ'য়ে এলো, এই বেলা উন্থনে আগুন দাও।” 
আমার পত্বী বলিলেন “ম্বামীসেবার “কথা এত দিন আমায় কেউ 

শেখায় নাই । আমি এত দিন ওর পায়ে কত অপরাধ করেছি। আজ 
. আপনি আমায় যা শেখালেন-_-য! দেখালেন, তা আর জন্মেও ভুলবো না” 

বেলিয়। তিনি আমাদের দুজনকে জলখাবার দিয় রন্ধনাগারে প্রবেশ 
করিলেন। ্ 

জলযোগের পর আমি বলিলাম “বাবা হ্বর্গায় পিতৃদেব প্রত্যহ 
নূর্য্যোদয়ের পূর্বে, আমায় এক অধ্যায় গীতা আর এক অধ্যায় শ্রীমগাগব 

আবৃত্তি করাতেন। তিনি বলতেন, আর কিছু কর আর না কর, নিত্য 
গীত। আর ভাগবত দেবন ক্বোরো। সে পর্যন্ত নিত) সেই কাধ্য করুচি। 
গীতা ঘে কতবার আত্বোগাস্ পড়া হয়ে গেছে তা? বল্তে পারিনে । 
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বোধ হয় এত দিনে কঠস্থ হয়ে থাকৃবে। কিদ্কু কিছুই তবুব্তে 
পার্লাম ন|।” 

তিনি হালিতে হামিতে বলিলেন “মা'কে সঙ্গে নিয়ে পোড়ে! । 

প্তিহীন হয়ে কাজ ক'রলে কাজ নিচ্ষ্ হয়। দ্বার আমি একখাঁদি 
গ্রন্থ দ্রিচ্চি, এখানি প্রত্যহ আতস্ঘোপাস্ত আবৃত্তি কোরো” । এই বলিয়৷ 

স্ুলোট কাগজে লেখা একথানি তিন পাত পুধি আমায় দিলেন । আমি 

আশ্র্ঘা হইয়া সেখানি গ্রহণ করিলাম। ভিনি যখন আমার সঙ্গে 
আমিয়াছিলেন, তথন একটু কৌগীন ব্যতীত অঙ্গে দ্বিতীয় বন ছিল না। 
তবে এ পুথি কোথায় পাইলেন? 

তিনি বলিলেন “আমি পুথি কোথায় পেলাম ভাব্ছে।? ও সব 

আছে। নকল জিনিষের উপাদান এই ব্রদ্ধাণ্ডে আছে। উপাদানগুলি 
একত্র ক'রতে পারলিই জিনিষ হয়। এই দেখ*--এই কথ! বলিয়! 

ভূমিতে অন্ুলি নির্ধেশ করিলেন। আমি চাহিয়। দেখিলাম--ফিছুই নাই 
ক্রমে সেই স্থাদটুকু জ্যোতি হইল--একটু পরে দেখি, তথায় পিল 

নির্শিত হত্দর পোপ্পাল মুক্তি । 
_ আমায় বলিলেন “তুলে নাও । : 
আমি হাতে করিয়া লইলাম। 

বলিলেন “আমায় দাও 1” 

তীর হত্তে দিলাম। তিনি মুভিটি হত্তদ্বারা মার্জন করিতে 
লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদ্ি হইতে নুস্িষ্ধ নীল আতা! বহির্গতি হইতে 
লাগির। তিনি উচ্চৈঃদ্বরে বলিলেন “মা, এই এক জিনিষ নেবে এস” 

»*-জজামার স্ী বান্তসমন্তভাবে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সেই মৃত 
তার হাতে দিয়ে বল্লেন "এইটির নিত্য সেবা ক'য়ো। : এটি তোমার । 

যখন যেথায় থাকৃবে, কাছে কাছে রেখো!। খবদ্ধার, চক্ষের আড় কারে] 



ন]। ও ভারি .ছুষ্] মা যশোদাকে কাঁদিয়ে পালান ওর অভ্যাস? 
আমায় যে বাধনে বেঁধেছে! ওকেও সেই বাধনে বেঁধো। তুমি পারবে । 

গোপাল তোমার হু'বে। যেই ক্ষীর সর নবনীতের ব্যবস্থা ক'রেছ, 
অমনি তোমার ষ্ঠ ছেলেটি এসে হাজির হ'য়েছেন।” আমার পত্তী: লেট 

_ লইয়া এক দৃষ্টে সে রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন। ঠা 
এদিকে তিনি এক খানি ছবি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এ 

ছু'টিকে কি চিন্তে পেরেছ? এ ছু'টি বিশ্বের অন্তরে বাহিরে প্রত্যেক 
স্কুত্রতম পরমাণুর মধ্যে এমনি ক'রে আটটি প্রধান। সঙ্গিনী নিয়ে নিরস্তর 

মহারাসে ব্যাপূত আছেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন_. . "৭ 

“্র্ববতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং | 
_ সর্ববতঃ শ্রতিমন্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি |” & 

দেখাব এখন সন্ধ্যের পর। যাও মা তোমার গোপাল নিয়ে রান্না ঘরে । 

ও ছেলে কত দুষ্ট মি ক'রবে, সে নব কথা! কাহাকেও ব'লো না” 
পত্বী পাকগৃহে গেলেন। আমি পুধিখানি দেখিতে লাগিলাম; আর 

তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া! রহিলেন। | 

হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, আমার পত্বী বলিতেছেন “ছষ্ট,ছেলে। সব 

দুধ টুকু ফেলে দিলি। যত গারিস খা, আমি কিছু বল্বে! না। ফেলে : 
ছড়িয়ে নষ্ট: কর্লে কি হবে এ 

আমি রদ্ধনাগারে গেলাম । কিন্তু কৈ? কিছুই নাই | তিনি আপন্যর, 

মনে ছুধ জাল দিচ্ছেন | 
. স্পা ০৮ 

 *লর্বত; পাধিপাদিতি। ৬ৎ সরবত; গাণিপাদং র্বোতোহক্িশিয়োনখ বত: 
.... তিন লোকে সরবং আরত্য ভিটতি। . 

তিনি সর্ধত; গানিগাদাক্ষিশিরোমুখ অবশ যদ হইয়া স্লো আবৃত রয় 
বর্তমান আছেন। ৮ পর্যেক গরমাণুতে আছেন. এই ভাব। 
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আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কি বল্ছিলে ?” 
কোনও উত্তর নাই। আলু খালু বেশে স্বকার্যযে ব্যন্ত। ক্রমে ছু 

ঘন হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন “লগ্িজাু আমার, ছুষ্টমি কোরে 
না।' এ ত সবই তোমার জন্ভ। গোঁটা কত ক্ষীরের লাড়, করি। 
তার পর তোমায় দেব বই আর কারে দেবো বল? আমাদের তুমি 
বই আর কে আছে বাবা? রাগ ক'রে জিনিষ নষ্ট করুলে কি হবে? 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম “কারে কি বলছো। ? 

উত্তর নাই। তবে কি আমার পত্ভী পাগল হলেন নাকি? আমি, 

প্রভুর কাছে আনিলাম। তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। ওয্ঠাধরে 
ঈষৎ হাস্য রেখ। খেলিতেছে । 

আমি ভয়ে ভয়ে অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, “প্রভে। 1” 

প্রাণের ভিতর শব হইল “ভয় নাই % 
ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়৷ বলিলেন 

“ভয় কি? মা আমার ভাবের রাজ্যে ভ্রমণ ক'রৃছিলেন ব'লে, তুমি তার 

সাড়া পাওনি। ত্া'র অবস্থা তৃমি বুঝতে পার্বে না। জন্মজন্ান্তরের 
সাধন ফলে সহজেই তার ও অবস্থা হয়েছে। এই যে মা আল্চেন !” 
এমন সময়, আমার পত্বী তুললীতলায় প্রদীপ দিয়া, দীপ হস্তে 
আমাদের নিকটে আমিলেন। সেখানে একটি প্রদীপ দিলেন ও প্রণাম 

করিলেন। .গুরুদেবও প্রথব উচ্চারণপূর্ব্বক গ্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন 

"মা, বীজমন্ দেবার পর তোমাদের দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে, যখন 
'প্রাথকে উর্ধে আকর্ষণ কর্তে বলেছিলাম, তখন কি চা বলত? 

বাবাগ্জতুন ৷ 

আমার পত়ী বলিলেন * “আমার + সমত্ত শরীরটা যেন কেপে উঠলে 
তারপর ভিতরে কি বাইরে, কোথায় বলতে পারি না--কি যেন কি এক, 



পু . পাগল. 

রকম হয়ে গেল--যেন একটা অন্ভুত আলো-_যেন বাজ পড়বার সময় 
বেন বিদুৎ হয্ব_তেমনি-নাঁ-যেন ভার চেয়েও জোর আলো-_ 

তেমনি চমকে উঠলো ! তা'র গর যে কি হলো, ঠিক বল্তে পারিনে। 
তা'র পর সব ঘোর অন্ধকার হ'য়ে গেল একট! ভয়ঙ্কর শব্ধ হ'তে 

লাগলো! । তা"রপর ক্রমে একটি অতি উদ্জ্রল আলোককুগুলী দেখতে 

পেলেম--তা'র মাঝে-_-আমার প্রাণের গোপাল তার ছোট হাত খানি 

পেতে বল্তেছে--"খেতে দে মা” সেই পধ্যস্ত--ভেতরে অনবরত 

একটি কেমন মধুর শন্দ হ'ছ্ছে! আর সংসারের কাজ কর্তে 

করতে দেখছি, আমার গোপাল, চা'রদিকে ছুটে ছুটে দৌরাত্যি করে 
বেড়াচ্ছে ।” 

তিনি বলিলেন “তবে মা, তুমি ওকে নেই এখন ছুটোছেট ব কর। 
তোমার আর পুজা আহ্ছিক কিছুই দরকার নাই। যাও তোমার 

গোপালের খাবার যোগাড় কর গিয়ে |” 

আমার পত্বী চলিয়৷ গেলেন। 

তিনি বলিলেন “এস বাবা, আমরা একটু জপ করি। মনটা বড় 

'অস্থির ?-স্থির হ'তে একটু দেরি হ'বে। বড্ড ছড়িয়ে গেছে, একেবারে 
সবৃষে ছড়ান গোছ ” 

_.. নিত্য-ক্রিয়ার পর তিনি বলিলেন, “এইবার শ্রুতিটি গড়ি, তুমি 
আমার সঙ্গে সঙ্গে পুথি দেখে পড়ে যাও |? 

তিনি চক্ষুদ্বয় মুদিত করে, নিশ্চল হ'য়ে বসে অতি মধুর স্বরে পাঠ 

করতে লাগৃলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে পুথি দেখে পড়তে লাগ্লাম। সংস্কৃত 

ক্লোকের এমন হুন্মার আবৃত্তি আমার জীবনে কখনও শুনি নাই। জামার 
প্রাথ মন একেবারে মোহিত হোলো..। গ্রাতোক পদ্দের আবুতির নঙ্গে__ 

| ভিডরে বি হবে ঠিক বল্তে পারি না-একটি তরঙ্গ উত্িত হয়ে 
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দিগন্ত পবিত্র কর্তে লাগৃলে আমার প্রাণের লৌকিক বাসনারাশি 
বুঝি সে তরঙ্গে কোথায় ভামিয়! গেল_* রর 

পাঠ শেষ হইলে, আমার প্রাণ আননে নৃত্য করৃতে লাগলো । আমি 
তার চরণতলে লুটিয়ে পড়লাম। | 

তিনি গম্ভীর স্বরে বল্লেন | 

আমি এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি আর ভাবচি এ জীবনে 
আর পাবার কি আছে--সম্পদ-_তুচ্ছ !-_শাকায়েও উদর পৃষ্ঠি হয়! 

তিনি বল্পেন 'পাগল হয়ে! না-_-এ সংসারে সম্পদও চাই, বিপদও চাই 

_হ্থখও চাই ছুঃখও চাই_যতদিন সর্বতত্বাতীত কোনও অপূর্বতত্ব না 
পাও, তত দিন চাই না বল্তে পার না।-_জীব মাত্রেই শু চায় 
তুমিও চাও-_আমিও চাই--অনস্ত কাল ধ'রে অনন্ত জগতে অনস্ত জীব 
আস্চে যাচ্চে-_সকলেই স্থখের জন্য লালায়িত--কিন্তু সখের ন্বূপ বুঝতে 

না পেরে--তারা শত শত কল্পিত সুখের স্যটি ক'রচে--থা সখ নয় 

তাঃরেই সখ ঝগে আলিঙ্গন ক'রে--অমৃতের পরিবর্তে হলাহল পান 

ক 'রচে__মরীচিকায় ্রান্ত হয়ে জল ভ্রমে বালুকারাশির দিকে ছুটে যাচ্চে। 

কিন্তু বাব। শাস্ত্র পথ ছেড়ে আর কোথাও সুখ পাবে না। মনে গড়ে 

কি ভগবদক্তি-_ 

টপস ৯ পাপা ৩ ০০ ৮ সপ পপ পাপ পপশপসপ্প প্ এ. ০ সপ ৭ ও সী পপ পা পপ পাজপাআ৭ « 

লেখক মহাশয় এই থ।নে সমগ্র ঈশোপদিষৎ খনি লিখিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু 
ঘখন প্রবন্ধ মধ্যে তাহার গুরুদত্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রতেযক মন্ত্র লিখিত আছে, তখন আবার 
স্বতন্ত্র ভাবে এখানে গ্রন্থ খানি দিলাম না। আমর! ঈশোপনিধদের কয়েক খানি আদর্শ 
সংগ্রহ করিয়াছি। উহার বিস্তৃত ব্যাথা! প্রাপ্তির জন্ত কোনও মহাপুরুষের উপাসন। 
করিতেছিলাম। উক্ত উপনিষদের প্রেমানন্দ প্রমিত পদানুবাদও আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে। এক্ষণে গাগলের পুনমুদ্রনাবসরে ব্রদ্ধানন্দ, কৃত রহহ্য ও এ অনুবাদ 
বিস্তভ বাখ্যার মহিত প্রতিয্জোকের নিয়ে প্রদূত হইল ।__( সম্পাদক ) 



২৬ গার্ল 

: প্ষঃ শাস্রবিধিমুৎহজ্য বর্ততে কাঁমকারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন স্বুখখৎ ন পরাং গতিং ৮ % 

আমি বনাম “আমি ূ র্থ। ব্জান হীন বলেও ঘত্যুক্তি হয় না। 
আমি শাস্ত্রের কি জানি যে শান্ত্ানুসারে স্থখাস্বেধণ করবো? | 

. তিনি বল্পেন “প্রীগুরু$রণাত্রয় ক'রে তাঃরি আদেশ মত কাজ করুলেই 
শান্্রাহুনারে কাজ করা হয়। ভা'তেই স্ত্ুখ ! শাস্ব অনন্ত । কিন্তু শান্তর 

মূল এক। মনেই মূল আশ্রয় করলেই সে অনন্ত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট 
করপতরুর মধুর ফুল আস্াদন ক'রে তৃপ্ত হ'তে পারা যায়। গীতা আর 
ভাগবত এতদিন তোমার আশ্রয় ছিল, আজ হ'তে এই শ্রুতিটিও তোমার 
আশ্রয় হৌক। এ খ্স্ত্র্ একই পদার্ঘ। সর্বোপনিষদের সার শ্রীগীতা 
আর শান গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমন্তাগৰত। মহাভারুতও 
গীতার বিস্তৃততম র্যাখ্য! বটে, কিন্ত সে বড় ছুরধিগম্য”। 

আমি বল্লাম “আমার পক্ষে সবই ছুরধিগমা, আপাততঃ কৃপা করে 

উপনিষদ্টি বুঝিয়ে দিন্। শুধু শুনে কি কর্বো ?” 
তিনি বন্ধেন “যদিও শুধু শুনে বা পড়ে কিছু হয়না তথাপি পড়াও 

চাই, শোনাও চাই।__পড়া শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনেও রাখৃতে হ'বে। 
তার পর সাধন দ্বারা যখন প্রত্যক্ষ হায়ে যাবে, তথনই বোঝ! হ'বে। 
তার আগে ষে বোঝা, সে. কেবল বোঝা! বওয়া! বই আর কিছুই নয়। 
গুনে বোঝাও শ্রবণ. বই চর্্শন নয়। শর» আর 

| দের্্প ন্েল্প মাঝে আরও কয়েক ধাপ আছে | 
পপপপপতচলশ পপি এত তাং এছ শা 

* য ইতি। বঃ শাস্রবিথিং উত্যা কাকীর রে মিন 
 গর!ং গতিং আগ্লোতি | 

যে ব্যক্তি শান্ত্বিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। সে, নিধি সুখ ব| 
পরাগতি পায় না। অর্থাৎ গুরপদিষ্ট পথে বখাধথ ন! চলিলে কিছুই হয় না 
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এই কথা ব'লে খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। তারপর ব্পেন, 
"আচ্ছা চস্থু বুঝোও, দেখ কি দেখতে পাও, কি শুন্তে পাও ।” 

আমি চক্ষু মুদ্রিত করলাম । তিনি আমার মন্তকে হস্তাপণ করলেন, 
বল্লেন “কৃটস্থে লক্ষ্য রাখতে যত্বু কর। ধীরে ধীরে প্রছ্দন বিধারণ 

চলুক ।* মন থেকে ভাবনা দূর কর ” 
একটু পরে আমার বোধ হ'তে লাগলো যেন আমার শরীরের মধ্যে 

একট! তরঙ্গ উখিত হ/য়েছে--সে তর ক্রমে কুগুলিত হ'য়ে দুরে-_অতি 

দূুরে_ শৃন্যে-_আকাশের এক প্রান্তে চলে গেল-_অনন্ত আকাশ আমার 

সম্মুখে ।--দূরে__সেই স্থনীল আকাশের মাঝে একটি ক্ষুত্র শ্বেত বিন্বু-_ 

সেই বিন্দুতে সেই কুগুলিত তরঙ্গ মিলিত হ'তে লাগলো । ক্রমে নান! 
প্রকার শব শ্রুতি গোচর হ'তে লাগৃলো--সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুটিও বর্ধিত 
হ'তে লাগৃলো-_অল্প ক্ষণ পরে সেই ক্ষুত্্ বিন্দুটি একটি উজ্জ্বল তারার ন্যায় : 
হলো ।--আরো! একটু পরে দেখ্লাম সেই তারার মধ্যে একটি গভীর 
নীল বর্তূলাংশ মধ্য এই রূপ একটি প্রণব মৃদ্ি. 

সেই মৃষ্তির কেন্্র হ'তে গন্ভীর প্রণব ধ্বনি নিঃস্থত হয়ে দিগন্তে 
ধাবিত হুচ্ছে। আর সেই সঙ্গে সেই জ্যোতি; হ'তে অনন্ত স্ফুলিজ 
উিত হয়ে সেই রূপ অনন্ত গ্রণবমৃত্ি ধারণ ক'রে অনস্ত আকাশের, 
দিগৃ্নিগন্তে চলে যা'চ্ছে। এমন সময়ে আমার কর্ণে গেল-- 

ও পৃর্ণমদঃ পূ্ণমিদং 
ূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
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পূরণস্য পূর্ণমাদায় 

- পূর্ণমেবাঁবশিষ্যাতে | 
গত শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি ওঁ 

আমার চেতনা হ'লো__সে স্ৃ্র ৃ শ্ট-_-সে আননাময় সমধুর বাপার 

অপৃষ্ঠ হ'লো-_কিন্তু সে স্থমধুর ধ্বনিটি চ'লে যায় নি। কানে কি প্রাণে 
কোথায় কে জ্ঞানে আজও বাজতেছে, ও | 

তিনি বললেন পরী শবে লক্ষ্য রেখো__ই শদই তীর লাস 1 

সান্ম আল নাক্মী অন্ভচ। . শান্তি পাঠ নি হলো! 

কি?” 

আমি কিছুই বল্তে পারলাম না_ আনন্দে আমার প্রা তি 

বাক্য মুখে এলো না! 
পপি তত৩-2৩৭৮২৩ ১ 

টায় 

* শুরু যভুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ সমূহের শান্তিপ1ঠ শ্লোক বৃহদীরণ্যকীয় “পুর্ণমদ? 
ইভাদি মন্ত্রটি অতি গতীরার্থ-যুক্ত । মহাপুরুষ নিজশিষাকে যতদুর সম্ভর সরল করিয়া 
বুঝাইলেও তদবন্থ না হইলে ইহার: স্পূর্ণস্ধারণ সম্ভব নয়। অধিকারিভেদে এই 
শ্লোকের বিভিন্নার্থও প্রদত্ত হয়। এজন্য সদৃগরুদকাশে এই মহামন্ত্রটি বুঝিতে হুইবে। 

আমাদের শ'নতগুলির কতকগুলি পৌরুষের এবং কতকগুলি অপোরুষের| শ্রুতি- 
নিচয়ই অপৌরুষেয়। এই জগ্ শান্তর ষলিতেছেন “ন কশ্চিদবেদ কর্তাস্তাৎ বেদপার্ত 
চতুম্মথি:।” এইজগ্থই শ্রীমন্তাগবতের প্রথম শ্লোকে “তেনে ব্রন্মহদা যআদি কবয়ে।” 
এই বেদশান্ত্র কর্দ্দ, জ্ঞান ও উপাঁন| কাগুভের্দে কাগুত্রয়াত্বক | তন্মধো উপাসনাই 
মুখা। অন্তর্পক্ষো কিন্তু এ তেদ নাই। তখন:তিনে এক, একে তিন। রহির্লক্ষো 
সান্বিকাদি ব্রিবিধ অধিকায়িতেদে কর্দাদি তিন কাণ্ডের অধিকার দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
চরমে গন্তব্য একই। বেদ ক্রিক।ল-সত্য--উহ্থাতে ভাল মন্দ কর্তব্য অকর্তবা সবই 
নির্দিষ্ট আছে কিন্তু সদৃগরুচরণাশ্রয় বাতীত 'শ্বরপার্থ+ অবগত হওয়। দুষ্কর, প্রগীতাদি 
উপনিষং সমূহ বেদাস্তদৃত্র ও.তাহীর ভাবা হুরাগ জীমস্তাগবত সমস্তই নির্দেশ করিহতছেন 
সতা' কিন্তু লোকে অধিকার ভেদে উহার রিভিন্নবিধ ব্যাখ্য। অনুভব করেন। সেইজন্য 
মহাজন স্বরূপ জীগুরুদেব থে পথে গমন করিতে নির্দেশ করেন তাহাই শ্রেয়। এই 
রতি; মন্্রগুলি উপাসনাগর, ইহাই বৈধব মনপ্রদায়ের সাধুগণের অভিমত। 
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তিনি বল্লেন “এই যে আনন্দ উপভোগ করছে ইহা শাস্তি পাঠের" 
ফল! এ্রইই সেনাদের জীব এই অবস্থায় আসিলেই 
তু পায়। 

“তোমার শাস্তি পাঠ শিক্ষা হ'লো-_অগ্ভাবধি তুমি যদি শাস্তিলাভে 
ইচ্ছা! কর, তবে লক্ষ্যষ্ট হ'য়ো৷ না। হৃদয়ে চিরশাস্তি বিরাজ ক'রবে। 

যত্ব কর-_-সংদসারে কাজ অনন্ত--সেই অনন্ত কাজের মধ্যে মান্সে 

নান্লীনে এবং লান্পীক্কে নান দেখতে থাকো। এইবার 
মন্ত্রট বোববার জন্য যত্ব কর। ওই ন্ত্রটর পদ গুলি পৃথক্ পৃথক্, 

কর্লে হয়_- 

পুর্ণ অদঃ পূর্ণং ইদং পুর্ণীৎ পূর্ণং উদচ্যতে। 
পুণস্য পুর্ণং আদায় পূর্ণং এব অবিশিত্যুতে ॥ 

অছ্ঃ পূর্ণৎ অর্থাৎ এ যেনামী উনি পুর্ণ । পণ বলি 

কারে ?_ন। যার 'সর্বাবয়বের কিছুরই বিচ্যুতি ঝ! বিকৃতি ঘটে নি। 

তা'ত প্রত্যক্ষই দেখলে, তবু বলি--সর্বাবয়ব কি জান--জন্তান্ন” 

ইচ্ছ।» ক্রিম» সত্ত্ব ল্রভ? তৎনঃ; এ কথা নমগ্র উপ- 
নিষদটি বোঝ! হ'লে পরিষার রূপে বুঝ্তে পার্বে। তারপর ইচছ্থ, 
পূর্ণ অর্থাৎ এই যে নাম যা" এই মাত্র প্রত্যক্ষ ক'রে শ্রবণ করুলে-- 
কব্ঢো-কর্বে-এও পুর্ণ সর্বাবয়ব ধুক্ত-_স্ৃতরাং পপুর্ণীত, 

পুর্ণৎ উদ্চ্যতে এ পুর্ণ হ'তে এই পুর প্রাহূর্ভত হচ্চে। 

এ রহম্য৪ তুমি এখনি প্রত্যক্ষ করলে ।তুমি মনে কর্ঘচ। ভাল 

বুঝতে পার্চো। না, আমি মনে কর্চি যত দূর বোঝবার বোঝালাম-_ 

ব্যাপারট। কি জান-_এ নাম আর ন্না"মী-অবাডঙননমস- 
গোচ্ল্ল--বাক্য এবং মনের অতীত--কাজেই.আমি বাক্যের দ্বারা 
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বল্তে পারুচি নি, যাও.বা পারুচি তাও তোমার মন ধা না না 

ভাল আর একবার বলি শোনে". | 

“একবার তোমার পাঠা ম্ভাগবন্গীতা মরণ ক টা ভগ- 

বানক্কে জিজ্ঞানা করলেন-ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতি পুরুষ, জান জেয়, 

কি? ভগবান বল্পেন-_ লরি, ? ৭ 
“ইদং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, 

এতদ্যে! বেত্তি তং প্রা ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।” % 
অর্থাৎ শরীর হচ্ছেন ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রের ্বরূপ ঘিনি বুঝেছেন 

তিনিই হ'চ্চেন ক্ষেত্রতন্। তারপর বল্পেন- 

“ক্গেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব ক্ষেত্রেযু ভারত ।” 1 
“অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রতত্ত রূপে আছি! অর্থাৎ 
ক্ষেত্রত্ত অবস্থাই অদ্বৈততত্বে অবস্থিতি।__কথাট! ভাল বুঝতে 
পার্ুলে না, নয় ?__আচ্ছা, ধারণ। করুতে ঘত্ব কর-_বরন্ধাণ্ডে যত শরীর 

আছে সব শরীরের--দৃশ্টাদৃ্থ, সুলক্ল্মা্দি সর্বববিধ শরীরের লমষ্টি হ'চ্চেন 
'নিল্লাউ: তী'রে সমগ্র ভাবে বুঝতে হ'লে আগে অংশত; বুঝ্তে 
হবে। কেমন ক'রে-_ শুন্বে ?--যেমন অপার সাগরের একবিন্দু জলের 

পরীক্ষা করলে, সেই অনস্তজলরাশির স্বরূপ বুঝ্তে পারা যায়, তেমনি 
কোনও একট! শরীরের একাংশ পরীক্ষা কর্ন, বিল্লাটেল্ল স্বরূপ 

৯০০ পান জপ ৩০ ৮৩০ সপ উত্স ২ টিটি নি 

ইদমিডি। ছে নি ইং শরীরং বর ইতি অভিধীয়তে। যঃ এতৎ বেসি) 
তদ্দিদঃ তং ক্ষেত্রজ্রম্ ইতি প্রাহ্ঃ॥ ৯. 

ছে কৌন্ডেয়, এই শরীরই ক্ষেত্র মামে কথিত হয়। এই ক্ষেত্রের তত্ব ধিনি জানেন, 
তত্বজ্ঞগণ তাহ!কেই ক্ষেত্রজ্ত বলির! থাকেন। 

[তি। ছে ভারত; সর্বক্ষেত্রে কেনা পি মাম্বিদ্ধি। 
হে ভারত অয়াকেই রক্ত দেবর জানিও। টা 
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উপলব্ধি কর! সহজ হ'য়ে ধা'বে। . তারপর মাধনবলে যখন ন্িল্লাউ 
শরীরের তত্ব বুঝ্বে তখনই ক্ষেত্রতগ হয়ে যা'বে। আচ্ছা দেখ দেখি 
আমার শরীরের এই জায়গাটা ।” এই কথা ঝলে ছিনি নিজের হদয়ের 

দিকে অস্থুবীনির্দেশ কর্লেন। আমি সেই দিকে চেয়ে দেখলাম 
দেখলাম তা"র হৃদয়ে সেই জ্যোতিশ্মগুল মধ্যবর্তী প্রণব! তা'র 

মাঝে তিনিই ধ্যানস্তিমিত লোচনে ব'মে আছেন-ত্বায়স্থিত তার সেই 
মৃি জ্যোতি 

শুন্লাম আমার হায়ের মধ কে যেন বল্তেছে__ 
“অগোরণীয়ান্ মহতে। মহীয়ান্ 

আত্মাস্য জন্তোনিহিতং গুহায়াং । 
তমক্তু পশ্ঠতি বীতশোকো 

ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমা ত্বুনঃ ॥? % 
এই মন্তরটি আগে কখনও শুনি নি-_তবে প্রথম চরণটি অনেক বার 

পুনেছিলাম বটে। জানি না এ মন্ত্রে কর্ত। কে? বোধ হয় সেইই 
আমার হৃদয় হ'তে এ কথা আমায় শোনালে-নইলে এ শোনায় এত 

কেন ?-_-একবার ধ্বনিত হ'য়ে প্রাণে যেন গেঁথে গেল। যেন মনে 

এ মন্ত্রটি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় বরে ত্রদ্ধাণ্ডের চারিদিকে লেখ! 
রুয়েছে। আমি মনে মনে বল্লাম ঠাকুর, তুমিই তবে অশণোছ- 

শীস্বান, তুমিই আবার প্মহতোন্সহীস্ানন-এই কথা মনে 

* অণোরণীয়ানিতি। আগোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আব্ম। অপা জস্তোগুহায়াং 
নিহিত; । তং অন্রতুং মহিমানং ঈশং বীতশোকে। ধাতুঃ প্রসাদাৎ গ্ভতি। 

গরমাত্মা। সকল শৃঙ্গ হইতেও পুক্ক্মরতম এবং সকল মহৎ হইতে মহতম। তিনি সকল 
অন্তর হদয়-গুহায় অবস্থান করেন। যে বাকি বিষয়তোগাসক্তিনাহিত সেই মহাপুরুষকে 
জানিতে পার়ে--সেই কককণাময় বিধাতার কৃপায় বীতশোক হইয়। তাহাকে দর্শনপুর্র্বক 
কৃতার্থ হয়। বে | 

পয 
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ই'বার সঙ্গে সঙ্গেই তা'র হাদয়স্থ সেই কত মৃষঠিটি ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয়ে 
_তী'র সেই স্থৃগ দেহটি অতিক্রম ক'রে উর্ধে চল্তে লাগুলো। সেই 
দেহের-সেই বর্ধিত দেহের_গুরুদেবের সেই লিক্াউী দেহের 
প্রতিলোমকৃপে--জ্যোতির্দগুল মধ্যবর্তী প্রণব-__প্রণবের সর্বাবয়ব 
অনন্ত পূর্ণমদ্ি দ্বারা গঠিত-_সে মৃত্তিগুলি অণোরণীয়ান্ প্রীগুরুমূর্তি_ 
প্রত্যেক মুষ্তির মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরের ক 
আলিঙ্গন ক'রে দীড়িয়ে। তী'র চারিধারে সেই পুরুষই আর আটটি দেহে 

আট্টি নারীর ক আলিঙ্গন ক'রে মাঝের যুগলটিকে ঘিরে দীড়িয়ে 
আছেন-_আবার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হলো. 

“ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ! ইব|% 

যে দ্রিকে চাই সেই দিকেই তাই_বল্পাম পুর্ণাশ পুর্শন্ি- 
ৃ্যন্তে । মনে পড়লো-- | 

“সর্ববত; পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।' 
সব্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি |” 

হরি হরি--এই কি তাই- আবার মনে হ'লো__ 

“রাসোতসবঃ সংপ্রবৃত্তে। গোগীমণ্ডলমণ্ডিতঃ | 

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্য়োঃ ॥” 
তবে ত এইই তাই-_আর একবার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শূন্যে 

যেমন দেখেছিলাম, এখন তী?র দেহেও তাই দেখলাম। বুঝ্লাম প্রণব 

তিনি, প্রণব তার নাম, এ বিশ্ব বরদ্াও প্রণব হ'তে উৎপন্ন; প্রণব পূর্ণ। 

অনস্তই প্রণব, অনস্তের প্রত্যেক পরমাণুও প্রণব । বুঝ্লাম নয়টি নারী- 

ুন্তি তীর পাল্লা! আর অপ্পলপ! গ্রকৃতি। নয়টি পুরুষ মৃত্তি তিনিই। 

বিশাল গ্রণবরূপে প্রকাশিত বিশ্বের যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই 
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| 'মহালাস-ন্রতাবত দূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখ্লাম, কেবল একটি 
যুগলের চারিদিকে আটটি যুগল ঘুরে ঘুরে নাচ্তেছে। কি সুন্দর! 
সে ত লিখে বুঝাবার যে! নাই, যে দে'খেছে সেই মজেছে। তা? বই 
আর যে শুন্বে, সে বল্বে পাগলেল প্রলাগ্প। 

ক্রমৈ সে দৃহট মিলিয়ে গেল। দেখলাম, যে আমাদের পাগল 
ক'রেছে, সেই পাগল আমার সম্ুথে বসে হাস্চেন। 

আমি একদৃষ্টে তা”র দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বল্পেন-_ 
'ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরফটধাঃ ॥ 
অপরেয়মিতস্ন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্ধ্যতে জগত ॥ 

এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্ববানীত্যুপধারয় | 
অহং কৃতসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা | 

মন্তঃ পরতরং নাগ্যৎ কিঞিতস্তি ধনপ্য়। 
: ময়ি সর্ববমিদং প্রোত স্তরে মণিগণাইব ॥” & 

* ভূমিরিতাদি। হে মহাবাহো। ভূমি; আপ; অনল; খং মনঃ বুদ্ধি; অহঙ্কারশ্চ 

ইতি মে ইয়ং অষ্টধাঃ ভিন্নাঃ প্রকৃতিঃ। ইয়ং অপরা। ইত; অস্াং জীবনূতাং প্রকৃতি মে 
পরাং বিদ্ধি। সর্ব্াণি ভূতানি এতদৃযোনীনি ইতি উপগ্কারয়। অহং কৃত জগতস্য 
গ্রঁভবন্তথ! প্রলয় অন্মি। হে ধনগ্রয়। মত্ত; পরতরং অন্যৎ ভিডিও ন অস্তি। হুত্রে 
“মধিগণাইব ইদং সর্বং ময়ি প্রোতং। 
হে মহাবাহো ক্ষিত্াপ-তেজ-মরুদ্বোম মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি আমার অপরা 

প্রকৃহি। এতহাতীত বিনি এই জগৎ ধারণ ক্রিয়া আছেন সেই জীবভূভা চৈতন্- 
রূগিণীকে আনার পরা প্রকৃতি বলিয়! জানিও! এই পরা ও অপর! প্রকৃতি হইতেই 
বিশ্বের সর্বডূতোৎপত্তি হইয়াছে। .. আমিই সমুদায়ের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। 
আমা হঈতে শ্রেঠ আর কিছুই, নাই, আমি শি ্রন্থনের দুত্রের স্ঠায় নকলের 
ন্ধো আছি। | 

৩. 3 
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তুই যেন. বাবা ধনঞয় আর আমি যেন তোর বিষাদধোগ দে'খে 

তোরে দাধন-সমরে প্রবৃত্ত হবার জন্য বোঝাচ্ছি ।_নয় ?” 
“আপনি কি আমায় পাগল করবেন?” 

: প্বাবা, গাগল না হ'লে সে পাগল! পাগ্লীকে পা'বে কি কারে? সে 

যদি পাগল না হ'বে, তবে স্থুথে থাকতে তা'কে এ ভূতে কিলোবে কেন? 

এই তোরা যেখন খিয়েটারু করিসি। কেউ কালিচুণ মেখে সং সাজিস্ 

কেউ বাজাম! জোড়া পরে রাজ! সাজিন্, আবার কেউ বা দিব্যি গৌপদাডী 
কামিয়ে কাচুলী প'রে নধর যুবতী সাজিস্। কিন্তু সে নটের সেরা নটবর। 

একাই এই বিশাল বিশ্বরঙ্গমকে অনন্ত সাজে সেজে অনন্ত লীলা ক'রেছে, 

করছে, আরও কে জানে কত দিন ক'বুবে। 

“সত্যি সত তুমি আমার পাগল ক'রে ফেল্লে দেখ্চি 

“বাবা, পাগল নয়, রে বল ত?-এ সংসারে ত সবাই পাগল, কেউ 
ধনের. পাগল, 'কেউ মানের পাগল, কেউ অন্ত জিনিষের পাগল। যদি 

ভাল ক'রে দেখ, দেখতে পা'বে প্রত্যেক লোক অন্ততঃ একটা না একটা 

জিনিষের জন্ত পাগল । আমর! যদি সেই পাগলের মেরাকে পা"বার জন্ 

পাগল হই, ক্ষতি কি? বরং লাভ আছে। থিয়েটারের মালিকের 
সঙ্গে ভাব থাকৃলে থিয়েটার দেখার ভারি স্ববিধা। আমার বোধ হয়, 

'সাজীর চেয়ে দেখায় বেশী সুখ ।” 
"আমারও তাই বোধ হয়, কিন্তু মণি শরৎ টরৎ বলে সাজায় তারি 

'আমোদ রি) 
"তা হবে, ত তানাহ 'লে তা'র এ সধ.কেন বোধ হয় একভাবে 

অনেক ক্ষণ থাকা ভাল লাগে নাঁ-ভাই এমন করে।" 

এমন সময়ে আমার তরী আহারের স্থান করুলেন। আমরা আহার 
কারলাম। : 
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আহারের পর ঝল্েন, যাও বাবা ঘরে যেয়ে সমন্ত দিন কি ক'র্লে 

ভেবে দেখগে। তার পর এ পূর্ণমদঃকেও ভেবো । আমিও একটু 
ভাবি। | 

আমি তর চরণ-ধুলি নিতে গেলাম, তিনি বাল্পেন, “দরকার নেই ।, 
কাজেইন্ভুমিষ্ট হয়ে প্রণাম ক'রে গৃহমধ্যে গমন ক'রে, একখানা খাতায় 

সমস্ত দিনের ব্যাপার লিখে রাখ্লাম। এমন সময় আমার পত্বী এসে 
বল্লেন “বাব1! আমার শুতে চান না” আমি অনেক বুঝিয়ে কম্বলখানিতে 

শুইয়ে আর একখান। কম্বল গায়ে দিয়ে রেখে এলাম । বাইরে এ হিমে 

রইলেন, কোনও রকমে ঘরে আন্তে পারলাম না। বল্লেন, দু'শ বচ্ছর 

এই রকম থেকে থেকে, অন্য রকম থাকৃতে ভাল লাগে না” কিকরি 

বল দেখি.?” 

আমি বল্লাম, “উনি য। বলেন তাই কর।” 

. “তবে তুমি শোও, তোমার একটু পা টিপে দিই। তার পর 

গোপালকে নিয়ে ও বিছানায় শোবে। এখন |” 
আমি বল্লাম “পা টেপবার দরকার নেই ৮ 

তিনি বল্লেন “উনি বলেছেন। তুমি শোও । একটু টিপি, তুমি ঘুমুলে 
আমি শোবো ১ 

আমি অচিরে নিদ্রিত হলাম। 



ক ধায় 

শুয়েছিলাম রা নার ময়, ঘুম ভাংরে! জি একটার" সময়। 

আলো! জাল্লাম।: একবার পত্বীর বিছানার মশারী তুলিয়া দেখ্লাম__ 

তিনি অকাতরে নিপা দিচ্ছেন। এই পৌষ মাসের শীতে গায়ে নেপ 
নাই, বক্ষে সেই গুরুদত্ গোর্গীল। গোপালের মুখ স্তনে লগ্ন। 

সর্ধান্গে দর দর ধারে ঘা হচ্চে । . 
তিনি নিত্রিতাবস্থাতেই বল্লেন “ক্রজেশ্বরি, আর গারিনে মা, তোমার 

গোপালের সঙ্গে ৷ দেখ দেখি মা, কি দুরস্ত ছেলে, মাখন তুলে তুলে 

হাড়িতে রা্ছিলাম; তোমার গোপাল কি না সেই হাড়িটে মাথায় করে 

ছুটলো। আমি কি করি বলো, কাজেই দই মণয়া ছেড়ে গোপালের . 

॥ গেছু পেছু ছুট্লাম; কিন্তু গোপালের সঙ্গে সঙ্গে কি ছুটতে পারি? 
শেষ ছুটে ছুটে হীমসীম হয়ে বল্লাম 'বাবা াড়িটে আমায় দাও, আমি 
আর ছুটতে পারি নে। তোমার যত ইচ্ছা খাও, কিন্তু হাড়িটে ভেঙ্গে! 

না? গোপাল তোমার হঁড়িট নিয়ে হাস্তে হাসুতে ফিরে এসে বালে, 

না মা আমি তোর মাখন নষ্ট ক'বুবো না ] ছ্টে টে আমারও পা ব্যথা 

ক'র্চে। আমি বল্লাম, দেন ছুটল বাবা রা এ ্র্জের দ্ণির, মর, নবনী, 

| সকলি তো তোমার ! তোমার জন্যই ত বার | সকলে সংসার! নকলের : 

গোপাল! এব্রজধাম ত তোমার, ধিকার।, যত খেতে চাও 

. খাও। নিজের জিনিষ ন্ট ক'রো না।" এই বালে লাদরে গোপালকে 
বক্ষে চেগে বর্দেন। একটি তুম কে নত্যজানে এত আদর, 
বাদিকা খেল! খর ব দে. কারে খাকে। বা স্যর পুহলিকাতে 
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এ ভাব এই নৃতন। ৷ এ ত চিত্ত বির লক্ষণ। তবে কি ইনি পাগল 
হলেন? প্রাণের ভিতর, ধবনি হ'লো, “ভয় নাই, ভবে সবাই পাগল, 

টা মাতাল--পেঁচি' মাতালেরাই মাতলাম করে। পাকা মাতালের 

'মাতলাম নাই-_-আছে কেবল আনন্বটুকু। মা 'আমার ব্রজভূমে ভ্রম্ণ 
কার্চেন। ভেবোনা। এসো ত্িনস্্াস্্ ব'লে!” গ্রাণে 
শুনতে শুন্তে, শেষের কথা কয়টি কানে শুন্লাম। বুক্লাম গুরুদেব 
ডাকৃছেন। বাহিরে আদ্লাম, দেখি তিনি ধ্যানস্থ। পার্থে আমার 

আসনখানি পাতা র'য়েছে। আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে তা' 'তেই উপবেশন 
কারে গুরু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনে পরবৃত হলাম। 

এই সময়ে গুরুদেব আমার মন্তকে হস্তার্পণ পৃর্ববক বোধ হয় 

আশীর্বাদ কর্লেন। সেই আনশীর্বাদে আমার মনের চাঞ্চল্য দুর হ'লো 
এবং নির্ষিদব ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো। তখন তিনি কন্েন, প্যাও বাবা গীতা 
এবং ভাগবতের নিয়ামত, অধ্যায় আবৃত্তি ক'রে বেড়াতে যাও ।” 

আমি বাল্লাম “আজ আর বেড়াতে যার, না, আপনার বচন-ধা 

পান করবো ।" - রি; হি ০, 
তিনি বলেন “কোনও আমোদজনক কাধ্যের জন্য, নিন 

কার্যের পরি বর্ন করতে নাই__বিশেষ ব্যায়াম। .. চি, 

গ্ৰায়ামো হি সদা পথ্য বলিনাং স্ি্ভোজিনাম্ তে 
' প্রায় দশ বদর হ'ল যে কাজটি নিয়মিত ভাবে ক'রে আস্ছো, সে 
কাজটি এক দিনের তরেও ত্যাগ. কারো, না। এই বাঙ্গাল! দেশে, 

ছেলেরা অনেকেই, গাঠ্যাবস্থায় ব্যায়াম অভ্যান কারে, শেষে যখন চাক্রী: 

বাক্রী আরম করে, তখন প্রায়ই শারীরিক শ্রম একেবারে ত্যাগ করে। 
তার ফল হয় এই), যে নেহ চিরকালের জন্ত ভয় হয়ে যায়। প্রত্যহ 

: যেমন ভ্রমণ কর, তেষনি কারো, বরং ক্রমে আরও দ্রুত চলা. অভ্যাস 
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কর-আর চল্বার সময়েও লক্ষ্য ইঞ্টে রেখো__-যেমন ঝলে দিয়েছি, 
তেমনিটি কর্বার জন্য যত্ব কার। তুমি ফিরে এলে আবার উপনিষং 
আরম্ভ কর! যাঁবে।” | 

আমি তা'র চরণে প্রণাম ক'রে গৃহ মধ্যে গমন কর্লাম। এবং 

গীতার একাদশ অধ্যায় আর ভাগবতের দশমের ত্রিংশ অধ্যায় পড় লাম। 

তারপর আজ ধুতি, জাম! আর র্যাপার নিয়ে বেড়াতে গেলাম। তিনি 
সেই ভাবেই বসে রইলেন। | 



চতুর্থ অধ্যায় 
যখন ভ্রমণ ক'রে ফির্লাম, তখন আটটা বাজে নাই। দেখ্লাম 

পত্রী গুরুদেবকে তেল মাথাচ্ছেন। আমি আস্বামাত্র গুরুদেব হাস্তে 

হাস্তে ঝল্লেন “আজ আমার বাবার মত পোষাক হয়েছে।. নেয়ে বই: 
পড়বো এখন। এই দেখ বাবা, মা! কেমন মাখন কারেছেন। আমি 
খেয়েছি, তোমার জন্যেও আছে । আজ আবার ভাত খাবো এখন, উঠ 

উঠি ছু'দিন ভাত খেলে অস্থথ হবে না ত 1” | 

আমি বা্পাম “যে স্থখ অস্থথের অতীত, তার কি আর-অন্থুখ হয়?” 
তিনি বল্লেন পঠক বলেছ বাবা, অস্থথ ওটা! মনের ভুল। যদি 

জোর ক'রে বল্তে পার, ভগবানের ইচ্ছায় আমার অন্তু হ'বে না, 
তবে নিশ্চয়ই হবে না। যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে সান ক'রে নাও। 

তারপর কিছু খেয়ে, দুই বাপ বেটায় বই. পড়বো আর মা বেটি খাট্ুবে 

এখন। কাজ ক'বুবার ভার মা'র-_ | 

“কাধ্যকারণেকর্তৃত্ধে হেতুঃ প্রফ্কৃতিরুচ্যতে ) 

আর খাবার ভার আমার ; কারণ-- 

_ পপুরুষঃ সুখছুঃখানাং ভোর্তৃতে হেতুরুচাতে ।? 

আমার স্ত্রী ইত্যবসরে এক ঘটি জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিলেন 
তার পর তারে স্নান করাতে লাগ্লেন। | 
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আমিও ন্নান কর্লাম। উভয়ের জলধোগ হ'লো। . তা'র পর 
তিনি উপনিষৎখানি আবৃত্তি ক'রৃতে লাগলেন আর আমি সঙ্গে সে 
আবৃতি ক'র্তে লাগ্লাম। এত দিন সংস্কৃত উচ্চারণ ক'রূতে ্ান্তাম 

নাঃ তীর কৃপায় উচ্চারণ বুঝতে লাগৃলাম। পাঠ শেষ'হ'লে, ভিনি বল্লেন 
পঠিক্ ঠিক্ উচ্চারণ কাবৃতে শিখো। শবের শক্তি উচ্চারণে। উচ্চারণের 
দৌষে একে আর বুঝায়--হিতে বিপরীত ঘটে। ৪৪ মন্ত্রে অর্থ 
ত মনে আছে?” 

আমি বল্লাম “ই|! আপনার আশীর্ববাদে তুলি নাই ।” 

তিনি বলেন “বেশ, এইবার প্রথম মন্ত্রটি বোঝবার জন্ত যত্ব কর-_ 

গ ঈশাবাস্য মিদতসর্কবম্ 
য কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 

তেন ত্যক্তেন ভূঙ্জীথা 
মা শৃধঃ ক্য স্বিদ্ধনমূ ॥ ১ ॥ 

পপ পাপী 

ঈশাব্স্তমিতাদি । জগতাং ( এই জগতে ) যত কিঞ্চ (যাহ! কিছু) ইদং সবব্ঠ 
(এই সমুদায়) ঈশাবান্তং (ঈশ্বর কর্তৃক আবৃত )। তেন. (সেই জন্য) ত্যক্তেন. 
(আসক্তি রহিত হইয়া) জগৎ (বিশ্বের পদার্থ নিচয়) ছুঞ্পীথা (ভোগ করিবে) 
কন্ঠ স্বিদ্ধনং ( কাহারও ধনে) মা গৃধ; (লোভ করিও না) ১॥ : 

এই ব্ন্ধা্ডের প্রত্যক্ষ প্রমীণ সিদ্ধ এবং শ্রুতি প্রম/ণ সিদ্ধ মমুদণয় গদার্থই পরমেশ্বর 
কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। তিনি ইহার মধো অনুপ্রবিষ্ট আছেন। জীব আকাঙ্ঞার দাস, 
কিন্ত আকাজ্জার নিবৃত্তি হয় না, সেই জন্ঠ এই মন্ত্রে 'আকাজ্জার নিবৃতি জন্য উপদেশ 
কর। হইয়াছে। তাহাতে আত্মনিবেদনই শ্রের; গথ। ঈশ্বর বিভুচৈতচ্ঠ জীব অমু- 
চৈতন্য হৃতরাং তত্বত; এক হইলেও বস্তুত; এক নহেন। বস্ততঃ জীব যদি সমস্ত 

: শ্রীভগবানের সেবায় অর্পণ পূর্বক) তার উৎহৃ্ট প্রসাদ গ্রহণে জীবন ধারণ করে, তবেই 

সে কৃতার্থ হইতে পারে |... 
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: এই মির পদচ্ছেদ ক'লে হয__ £ 4 

ইদত্সর্ববমীশাবাদ্যম্ এই সমুদায় তক ছি | 

গীতায় পড়েছ ত 1 2 

- পউত্যাহসিং রতং একাংশেন দি জগৎ |” % 

০ শর পপ লগ ০ পেশী শিস ০ পপ | পাপ ৭৭ ৪ রশ শীল 

রি, টির ঈশোপনিবদনুবাধ র্ | 

এ জগত মাঝে যাকিছুবিরাজে 
দেখি-না দেখি নয়নে, 

আবরিত করি' _ সতত শ্রীহরি 

. মিসে আছে তা'র সনে। 

তাই বলি, জীব | চাও যদি শিব, 

| | আসক্তি ত জিয়! তবে, | 

ূ যা কিছু তোমার. কর ভোগ তার, 

| টে সবি তী?র এই ভবে। 

যা. নহে তোমার | ৪ তাহার, 
রী রো না কখন মনে, 

ত। হ'লে নিয়ত. 0. আনন্দ-নিরত 

এাবে জেনে! রি ।১। 
পপ ০. পপ ০. ০পাপা পা পাপা পক 

৪ ভিজাহবি অহা সা ধ্ং জগৎ রাতের ঝি হি ( অশ্্ি ) |. রর 
আমি এই সমুদায় জগৎ একাংশদ্বীরা আবৃত করি আছি।, ৪ আমি অন, ৪ 

সেই অনন্তের -এক প্রান্তে এই মমন্ত জগৎ, অবস্থিত 1. ১ 



৪২ পাগল । 

. দেখেছ ত কাল ওস্কাররূপী তিন্নি জগন্ময় ব্যাপ্ত । বৃঝেছ ত প্রকৃতি, 
পুরুষ'রহন্ত__-“জগত্যাৎ যু বিথ৪” জগতের ঘা কিছু দেখছো 
বা দেখবে, সবই তঁ"দ্বার৷ আবৃত । তা?র পরাশক্তি প্রাণরূপে জগৎকে 

দসপীশিপীশিশীতাতিসপীপি শা? বট ক পপ ৮ পপ পাপা সপ পাশা শপ 

জীমদ্বলদেব-বিদ্যাভৃষণ-কৃত 
ঈশোপনিষস্ভায্ | 

বেদদাস্তথা স্মৃতগিরো যমচিন্তাশক্তিং 
স্টি-স্থিতি-গ্রলয়-কারণমামনন্তি। 

তং ম্ট/মন্্ন্দরমবিক্রয়মা স্বসৃত্তিং 
সর্বেবশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজাম ॥ 

বেদেধু খলু কর্মাণে। নিখিলপুমর্থহেতুত্বং, বিষবোস্ত কর্মাঙ্গ তং, স্র্গাদেঃ 

কম্মফলস্ নিত্যত্বং, জীবশ্য প্রকূতেশ্চ স্বতঃ কর্তৃত্ব, পরিচ্ছিননস্য প্রতিবিস্থি- 

তন্য ভ্রান্তস্ত বা ব্রম্বণ এব জীবত্বং। চিন্মান্্র ব্রদ্ধাত্মক ত্বধীমাত্রাদেবাস্ত 

জীবন্য সংশ্বৃতি-বিনিবুত্তিরিতাপাততোহর্থা দুম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। 

তানিমান্ পূর্বপক্ষান্ বিধায়, পরন্ত (বঞ্চোরিহ দ্বাতন্বা-মর্ব কর্তৃতব-সা বরজ্ঞ- 

পুমর্থ।দিধর্মক তব-্ঞানমুখন্থরূপত্বং নিরূপ্যতে | তথাহি ঈশ্বর-জীব-প্রক্কতি- 
কাল-কশ্মাখ্যাণি পঞ্চতত্বানি শ্রযন্তে | ভে বিভূচৈতন্যমীশ্বরোই- 
গুচৈতন্তস্ত জীবঃ। নিতাজ্ঞানাদি গুণকত্ং অন্মদর্থত্বং চোভয়ন্ত্। 

জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশ্য রবে; প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম । তত্র 

ঈশ্বর: স্বর্ূপণক্তিমান্, প্রক্তাদান প্রবেপনিয়মনাত্যাং জগৎ বিদধন্ 
ক্ষেত্রজ্জ ভোগাপবগোর্ঁ বিতনোতি । একোহপি বন্ুভাবেনাভিক্নোইপি 

গুণগুণিভাবেন দেহদেহি-ভাবেন .বিদ্বংগ্রতীতেবিষয়োইপি ভক্তিবযঙ্গা 
একরম: গ্রষচ্ছতি চিৎসখ, ্বরূপম্। জীবীস্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশ 

ফি 

সপ + ০ ০৭ ৮০ শপ 14৪ লত 
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ধারণ ক'রে রয়েছেন। স্থতরাং এ সব তা"রই। তিনি তোমাকে দিন 

কয়েকের জন্যে ভোগ কবৃতে দেছেন, তুমি প্রভৃভক্ত ভূত্যের মত-_ 

ভক্তিমান সন্তানের মত--পতিপ্রাণা রমণীর মত--“ত্যন্ভে্ন 

২. শশা পিপিপি শপ পাপী তা তত শী পতিত পপি পাাদিশীতিত ৭১ ও ও তা তত 7১ ১০ শস্াশীপিপাসপপিপীপিশীসিিিী 

বৈষুধ্যাত্বেষাং বন্ধঃ। তৎসামুখ্যাত্ত--তৎম্বরূপ-তদ্গুণাবরণবূপ- 

দ্বিবিধবন্ধ-বিনিবৃত্তিঃ তংস্বরূপাঁদি সাক্ষাৎ রুতিঃ। প্রকৃতি; সত্বাদিগুণ- 

সাম্যাবস্থ৷ তমোমায়াদিশব্দবাচা| তদ-ক্ষণাবাধ্ধসামর্থা বিচিন্্র জগজ্জননী | 
কালস্ক ভূতভবিষ্তদ্বর্তমান যুগপৎ-চিরক্ষি প্াদিবাবহারহেতুঃ ক্ষণাদি 

পরা্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ভূমানঃ প্রলপ-সর্গানিত্তভূতো দ্রব্য বিশেষঃ। 

ঈশ্বরাদয়স্চতারোহর্থা নিত্যাঃ। জীবাদয়স্তব তদস্তাশ্চ। কণ্ম তু জড়? অনুষ্টাদি 
শব্দ বাপদেস্ঠং অনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদ-একং 

শক্তিমদ্-ব্রন্মেতি অদ্বৈতবাকোইপি সঙ্গতিরিত্যাদীনর্থান্নিরূপয়িতৃং স্বয়মা- 

চার্যান্বরূপ শ্রুতিরাহ_-ইঈঈস্পেভপশি।  ঈশাবাস্যমিত্যাদীনাং 

ন্ত্রাণাং আত্মযাথাত্াপ্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কর্দস্থ অবিনিয়োগঃ কিন্ত 

উপাসনায়াং অবিরোধাৎ। উপাসন! তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষমাধনং 

ভজনমেব। সন্থান্ধো ি জীবে পরসাম্মুখ্যম। অত: সংক্ষেপতো ব্যাথ্যা- 

স্তামঃ। ঈশাবাস্তেতি তিআ্রোইনুষ্টভঃ দধাউ্ভাথব্ণঝষিঃ ম্বং শিশ্ং 
পু্রঞ্চ নিষ্কামধন্মনির্ধল্লচিত্তং সংপ্রসঙগলুক্ধং, শ্রদ্ধালুং শাস্তাদিমন্তং 

অধিকারিণং উপসন্নমাহ উঈম্শাল্বাস্যক্মিতাি। ঈশ্ এশখধ্ো 
কিবস্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্বস্তেশিত। পরমেশ্বর: | স হি সর্বজন্ত নামাত্মত্বাৎ 
সর্ধমীষ্টে। তেনাত্বনা ঈশ। পরমেশ্বরেণেদং সর্ধং প্রতাক্ষ-প্রমাণদিদ্ধং বিশ্বং 

বাস্তমূ। বস্ আচ্ছাদনে খহলোর্যদিতি ণ্যংপ্রত্/য়ঃ ণিত্বাং স্বরিতঃ 

আচ্ছাদনীয়মিতার্থঃ। সর্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষ: । “দ এবাধস্তাৎ 

স এবোপরিষ্ঠাৎ। অন্তর্বহিশ্ঠ তৎ সর্ধং ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিত” ইতি শ্রুতেঃ 



ভুঙ্কীথা” আমজিশৃন্ত হয়ে ভোগ কর--তী'র সেবার জন্য যান! 

. হালে নয়, সেই টুকু ভোগ কর। "ম্মা গ্্বঃ কস্য স্সিদ্ষননৎ” 
কারো ধনে আকা রেখোনা | পরধনে ত নয়ই-_নিজ ধনেও রী 

যদ ইদং সর্বং ঈণ1  পরবরন্ধণ। বাস্যং। বষ্ নিবাসে ইতাস্য রং বাদিতং 

উৎপাদিতং স্বাপিতং নিয়মিতঞ্। “যতো বা ইমানি ভূভানি জায়ন্তে 

যেন জাতানি জীবস্তি, যমরতোষ. ত আত্মন্তঘ্যামামৃত” ইত্যাদি করতে; 
ন'কেবলং প্রত্যক্ষগম্যং ঈশাবাস্ং অপি তু মাধারণং ব্রদ্ধাগমিত্যাহ 

অছিন্তি। যং কিঞ্চ শ্রতিপ্রমাণদিদ্ধং জগত্যাং জগৎ স্থাবর 

জঙ্মাত্মকমশেষং বিশ্বধীশেনোৎপাদিতং স্থাপিতৎ নিয্মিতক্ষেত্যর্থ)। 

অতঃ কারণাৎ তেনেশা ভাক্তেন বিষষ্টেন স্বাদৃ্টানুসারিণা বিষয়েণ 
তৃপ্নীথাঃ ভোগাননুভবেঃ | ইতোইধিকং মা গৃধঃ | গৃধু অভিকাক্ষায়াং। 

আকাজ্ীঃ। ইতোহথিকং মম ভবস্ধিতি বুদ্ধিং তাজেতার্ঘঃ | পরমাত্থা" 
ধীনত্বেন ভনিচ্ছায়া বাহতত্বাদিতি ভাবঃ। এবং সৎ ধনং কল্ত স্বিৎ 
স্ি্িতি নিপাতো! বিতর্কে ন কগ্যাপীতার্থঃ। “দম এষ সর্বস্য বশী 

র্ঝন্তেশানঃ সর্ধমিদং প্রশান্তি যদিদং কিঞেছ্ত্যানি শ্রুতে:। . মুখাদাত। 

পরমেশ্বরে। .ন. স্বামিদদস্ধারিজিতমন্যং . প্রাণিজাতমিতি বৈরাগোণ 
ভিনিািতি ভারং। ১।. | 

প্র, রঙ্মানন্ন ধনিয়া 

 ইশাবাস্তরহন্থগূ। |. 

রর অদ্ৈতমভীবলঙথী খা ) 
ও ফান্কন পরেণেশ। বা বিশ্ব চরাচরম্। 

তানজানস্বরপেণ তেবাহং নাক ॥ ১ ॥.. 
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রেখো না। যা 'তোমার ঝাল্তেআছে--সকতী? কে সমর্পণ কারে, সেই 
নিবেদিত প্রসাদে দেহ রক্ষ। কর। বড় নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারবে। 

ঈশাবাস্যাদযো মনা ন ক্প্রতিপাদকাঃ | : 
অথটকরসে শুদ্ধে ব্রপ্গণ্েব সমম্বিতাঃ | ২ ॥ 

কর্ম্বোধকা ৫ বেদ! নচ তে রক্মাবাধকাঃ। 

ইতি মীমাংসকাঃ প্রাহু্ত্ন সাঃ কথঞ্চন। ৩ 
| অকর্ম্মশৈষমাত্মানং নিগুণং প্রকৃতেঃ পরম্। 

অশরীরং সদামুক্তং নিত্যং শুদ্ধন্বভাবকম্ ॥ ও | 

সত্যং জ্ঞানমনন্তপ্চ নিষ্ধলং নিক্ষিয়ং গ্রুবম। 
বোধয়ন্তি যত; সত্যাং সর্ষে বেদাঃ বড়ঙ্গকাঃ ॥ ৫ | 

অতএব হি তে মন্ত্রী ব্হ্মতন্ব-প্রবোধকাঃ1 

ঈম। ঈীশেন রং ব্যাপ্ত ত্রেলোক্যং সচরাচরম ॥ ৬। 

বাসিতং তুবনং'জর্ববং সত্যমেবং শ্রুতির্জগৌ |. 
যতকিঞ্িত সর্ববমেবেদং জগত্যামুপলক্ষণম্। ৭। 
জগঘক্ষেব পরমং ব্দ্ষৈবেদমিতি আতেট।, 
ন্মা ক্ষাতবুকং সর্ববং তকা্থযক্তেন সর্ববদা ॥ ৮ | 

পালয়েধা স্বমাতান ্ ব-্রূপং নিরপ্ীনম্।. 
'গ শব্দেন চাপ্যত্র সম্গাসঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ ৯॥ 

স্ সরববকর্্াণি ্ রক্ৈবস্মীতি ভাবয়ন্। 
রক্ষণীয়; স্বয়ং চাকা সংসারাদজ্ঞকলিত ঃ॥ ১০ ॥ 

আবেদ জগৎ. সর্বং ধনং নৈবাস্তি কলা চি ] 
বৈ বত মা ০০ কথকন। ১১। 



৪৬ | পাগ্গ 

তারপর দ্বিতীয় ক্লোক-_ 

কুর্ধবন্নেবেহ কন্মাণি 

জিজীবিষেচ্ছতণুসমাঃ | 

এবং ত্বষি নান্যথেতোহস্তি 

নকশ্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২৪ 
হার ধারন ০০ ২০২ ৮০ শশাশাশশাপীিিশিশ ১১ পাপ্পীপাশীশীশীপি্শোতি শে পাশাপাশি 

স্তনকে বাত চাক্ষেপো বা ভবিষ্যতি। 

' আম্মভিন্ং পরং বং কিং কম্তচিদ্রিদাতে ধনম্॥ ১২। 
স্গন্ধচন্দনেনৈৰ ছুন্ধশ্ছাদাতে যথা । 

নমরূপান্বুকং বিশ্রমাত্মনাচ্ছাদিতং তথা ॥ ১৩॥ 

তস্মাদাত্বৈব দ্রব্য; শ্রোতব্যঃ সর্ববদৈব হি। 

ইত্যেষ «ব বেদার্থং প্রথমে বৈ নিরূপিতঃ ॥১৪ ॥ 

ইতি শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্ধানন্দসরম্বতিবিরচিতে ঈশাবাশ্তরহস্যে 

প্রথমমন্্রর্থনিরূপণম্। ১। 

এই সমুদয় শ্লোক অতি মরল বলিয়! অন্থবাদ দেওয়া! হইল না। 

কুর্বন্নেবেছেতা!দি ৷ কর্দাণি কুর্ববন্ এব ( এইক্ধণ কর্ম করিয়াও) ইহ শতং সমাঃ 
জিজীবিষেৎ (এই জগতে শত বর্ষ বাচিবার বাসন! করিতে পার) এবং ত্বয়ি (এইরূপ 
ভগবানের তৃপ্তার্থে কন্ম করিবাঁর জন্য বাচিবার বাসন! করিয়াও ) ইত; রন 
দ্বার) নরে কর্মান লিপাতে [মানবের গক্ষে কর্ণ বন্ধনের হু হয় না)। 
অন্যথা নান্তি ( ইহাতে সংশয় নাই )।২। 

আশক্তি ত্যজিয়া _ করম করিয়া, 

শত বর্ষ প্রাণ তরে 

বসন করিলে . “ বন্ধন না মিলে 

নিশ্চয় জেনো-অন্তরে। 

জনও পপ সপ 
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শ্লোকটির পদগুলি ্বতন্ করলে হয়__ 

দকুর্বধন এব ইহ কণ্্মীণি জিজাবষেত শতং সমাঃ | 
এব; স্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কনর লিপাতে নরে॥” 

এইবার বোব্বার চেষ্টা কর | প্রথমতঃ “ইহ এল কক্জাণি 

নুু্র্ধন্ সত ম্মাঃ জিজীিক্মেশ ৮ অর্থাৎ এই 
জগতে কন্ম করিয়া, শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছ। করিবে । 

০৯ শপীপিপাপিপীপিন পদ শাল এপাশ পাস পপেপসপশপ পপি শত ০০ পি তা শশা শ্িাশতিপীপিশি িাসিপপবসপাপীগাশীা সাতশ 

হেন কম্মীফল:. পদ্ম পত্রে জল 
লিপ্ত কভু নাহি হয়; 

থাকে যতক্ষণ হয় দরশন 

লোক-চক্ষে স্ুনিশ্চয়। 

কর্ম শেষ হ'লে মিশে মহাজলে 

থাঁকে না কিছুই তা'র 

! বাসন! সেপায় মিশে মিলে যায় 

সন্দেহ কি আছে আর। ২। 

_ভ্ডাম্য। ইদানীং চিততশদধার্থ, বিহিতং" অবশ্ঠমনষ্টে্মিত্যাহ__ 

কুুহ্রধল্েনেতি। কম্মানি অগ্রিহোত্রাদীনি নিষ্কামেন কৃর্ববন্ এব 
ইহলোকে শত্তং শতসংখ্যকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান শতবর্ষপর্য্যস্ত 
জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ। এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কন্ম কুর্তি চ 
নরে। ইতঃ এতম্মাৎ অগ্রিহোত্রাদি কুর্বন্তঃ গ্রকারাৎ অন্তর! প্রকারাস্তরেণ 

মু্তিরাতি যধানিগতব নাস্তীতি ভাবঃ| তাদৃক্ কণ্দ তু ন লিগ্যতে। ২। 



৪” পাগল 

“তষ্ি জে এবহ কম্ধ ন্ম লিপ্/তে ” তৃমি মানুষ) 
এরূপ করুলে কর্মে জিপ বেনা। "ইঃ নন অন্যথা অন্তি। 
এর আর কোনও অন্যথা নাই। . এ জগতে ক্কর্ভ্ করুতে হাবে। ' এখন 
এই কন্মটা কি ভেবে দেখে! । তায় ্রীভগবান বলেছেন. 

শনয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যাযো হাকর্মরণঃ |” ' 

অর্থাৎ সর্বদা কম করো অকম্ কোরো না। এই কট বোঝা 

বড় কঠিন। তাই ভগবান বলেছিলেন__. 

“কিং কম্ম কিমকর্থ্মোতি কবয়োহপাত্র মোহিতাঁঃ | 

তত্তে কণ্মম প্রক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষসেহশুভাৎ |” | 
লালিত পপ কা ৩২১০০ ০০৯০ চে 

ঈশোপনিষত রহস্াম্। 

_ সর্ববকর্াণি সংসন্য মন্তবাঃ পরমেশরঃ। 
 তদশক্তত্ কন্মাণি কর্তব্যানি শ্রুতির্ভীগী ॥ ১॥. 
 অগ্নিহো্রাদিকন্ধীণি ব্যবহারান্ সদা নরঃ। 

কুর্বন্ জীবিতুমিচ্ছেদৈ শতং সম্ঘতসরান্ স্বয়মূ॥ ২। 
তাবদ্ধি পুরুষদ্যায়ুঃ শতাযুরিতি চ আতেঃ। .. 
এবং প্রকারে তু ত্বয়ি নরমাপ্রাভিমাঁনিনি ॥ ৩। 

্রকারান্তরং' নৈবাস্তি ন কর্ম লিপ্যতে যথা । 
... ঈশ্বরারপণ বুদধ। তু কম্ম কুর্বলিপাতে |8॥ 

... ্রশীদতি পরোহাস্থা শুদ্ধান্তঃকরণে ্ য়ং। 
১ ইতি দবিতীয়- ম্্ার্ঘ; সম্যগেব নিরূপিতঃ ॥৫॥. 

ইতি রং হাম ্ধানম্মপর্বতী বিরচিতে ইপাব | 
জীন 1২1. এ 



চতুর্থ অধ্যায় | ৪৯ 

বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই ম্্ল্রহহ্ন বুঝতে পাবেন না। 
কারণ ওখানে পাত্ডিত্য প্রবেশ করিতেই গারে না। শ্রীগুক্রভছে 
রূপা ক'রে অনুগত শিষ্তের প্রাণে ঢুকিয়ে দেন, তা'তে প্রাণে অর্থ 
প্রতিভাত হয়ে আনন্দ-শ্রোত প্রবাহিত করে ।” 

আমি বল্লাম “কেন, যা” করা উচিত বলে বোধ হবে তাই বন্ম। 
আর য অনুচিত তাই অকর্ম। এই ত সোজা কথা পড়ে রয়েছে ।” 

তিনি ঝলেন “ন৷ বাবা, অত সোজা নয়। যা উচিত তা কর্তব্য, 
কিন্তু কম্ম না হ'তে পারে । মানুষের প্রকৃতি অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য 
বোধ হয়, কিন্তু বঁস্্ম সকলেরই কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নয়, সে করুতে 
বাধ্য 1” 

আমি বঝ্লাম “যদি না করে?” 

তিনি বলেন__ 

“নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকন্ম্মকৃত ” % 
একমাত্র প্রাণক্কর্সই কম্ম-আর তা'ই হর্স । 
আমি বল্লাম “ও সকল আধ্যাত্মিক ব্যাথ্য। নাই করলাম ॥ 
তিনি বল্লেন “এখন না কর নাই কূলে । কিন্তু বাবা__ 

“ত্রহ্মাপি তন্ন জানাঁতি ঈষৎ শর্বেবোহপি জানাতি। 
বহ্বর্থমৃযয়ন্তত্, ভারতং প্রবদন্তি হি। 
শ্াদৈঃ প্রার্থিতো বিষুগর্ভারতং স চকার হ। 
যস্মিন্ দর্শীর্ঘাঃ সর্বত্র ন জ্ঞেয়াঃ সর্ববজন্তুভিঃ |৮ ণ' 

* নহি কশ্চিদিত্যাদি। হি কশ্চিৎ অপি ও জাত অকর্মকৃৎ ক্ষণং ন তিষ্টভি। 
কেহই ক্ষণকালের জন্য কর্মাবিহীন থাকিতে পারে ন|। 
1 ব্রহ্মাগীতি। ব্রঙ্গা অপি তং ভারতং ন জান।তি, শর্ব অপি ঈষৎ জানাতি, 

তৎহি খধয়ন্ত বহবর্থং প্রবদত্তি। স বিষ ব্রহ্গাদৈঃ প্রার্ধিতঃ হ ভারতং চকার। 
যশ্মিন্' সর্বত্র সর্বজন্ততি: ন জয়া; দশার্থা; | 

্হ্মাও মহাভারতের মর জানেন না, শর্ব (মহাদেব) ঈষৎ জানেন, খবিগণ 
তাহাকে বহ্বর্থযুক্ত শার্র বলেন। স্বয়ং বিঝু ব্রন্ধাদির প্রার্থনায় এই ভারতশান্ত্র রচন| 
করিয়াছিলেন ; ইহাতে সাধারণ জীবের বুদ্ধির অগম্য দশবিধ অর্থ আছে। 

৪ 
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স্থতরাং তোমরা স্বীকার কণরূতে না চাইলেও মহীভারতের সর্ব 
দশটি ক'রে অর্থ আছে ৷ যে যেমন অধিকারী, তার প্রাণে শ্রীগুক্পভ- 

ছে তদনুরপ অর্থ প্রকাশ ক'রে দেবেন। তখন বুঝ্তে পেরে কৃতার্থ 

হ'বে। সেই হাভ্ভাল্লতিল্ল মধ্যে গীতি? শ্রেষ্ঠ-- 

“ভারতং সর্ববশান্ত্রেু ভারতে গীতিক| বরা ।৮% 

এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সার-- 

“ির্বেবাপনিষদে গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন। 

পার্থো বস স্থৃধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহ ।৮ ণ' 

টাটকা দুধ খাওয়াই ভাল। যদ্দি হজম করতে গার তবে ছুষ্ধের 

সার নবনীতই পরম উপাদেয় । তাই বলেছেন__ 

“ীত। গীত কর্তৃব্য! কিমন্যৈঃ শান্ত্রবিস্তরৈঃ | 
যাঁঃ স্বয়ং পল্পনাভস্য মুখপল্পাদ্বিনিঃস্থতা৷ ॥৮ 

তুমি অনেক দিন গীতা গণড়েছ। তবে ঠিক ঠিক পাঠ ক'র্তে 
পার নি, তাই আজও প্রাণে অর্থ প্রতিভাত হয় নি। আশা করি, 

ভীগুলভছেবেল্র কুপায় ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে |” 

* ভারতমিতি। সর্ববশান্ত্রেষু ভারতং, ভারতে গীতিক1 বর] 
সকল শান্তর মধ্যে মহাভারত, এবং মহাভ!রত মধো শ্রীগীত। শ্রেষঠ। 
1 সর্রবোপনিষদে! গাব? গোপাল নন্দন; দৌগ্ধাঃ। পার্ধো বস হধীর্ভোক্তা। মহৎ 

গীতামৃতং দুখম্। | 
উপনিষৎ সমূহ গোগণ শ্রীকৃষ্ণ দোদ্ধা, অর্জন ৭ বত, স্বধিগণ ভোল্ভগ, এবং স্থমহৎ 

গীতামৃতই দুগ্ধ । 
1 গীতেত্যাদি। পদ্মনাভস্য মুখপন্মাৎ যাঃ বয়ং বিনি:সতা (সা) গীতা হুগীতা 

টা অন্যৈঃ শান্বিস্তরৈঃ কিম্। 
পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্চন্ত্রের মুখগল্প হইতে যেগীত| স্বয়ং নিংহত। হইয়াছেন, সেই 

গীত হুগীতি। হইবার উপযুক্ত, অন্য অনেক শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? 
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(রাত্রে সমস্ত দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার লময় দেখুচি, গীতার 

মুখ্যার্থ ব্যতীত অন্য অর্থও আছে; তবে দশ অর্থ এখনও বুঝতে 

পারচি না।) 
“যদি নিয়মিত প্রাঁশক্কম্্ম কর) তবে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন লাভ 

হবে, আর ক্রমেই সে জীবন আধিব্যাধিবিহীনও হয়ে প'ড়বে। 

তোমাদের এ সব হবে বলেই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। ষা"দের 
দরকার হর তা*দের জন্য আসেন। এইবার তৃতীয় মন্ত্র আরম্ভ করি 1” 

আমি বল্লাম “আপনি শান্তি-পাঠ মন্ত্রটির সমগ্র ব্যাখ্যা করেন নি। 

এ মন্ত্রটরও প্রায় সবই ছেড়ে দিয়ে যা+চ্ছেন।” 

তিনি হাস্লেন, বল্লেন “আম মুখে বলি নি, কিন্তু তুমি কি বুঝতে 
পারচো না?” | 

আমি বলাম “পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলেঃ আবার পূর্ণ অবশেষ থাকৃবে কি 

ক'রে?” 

তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন “তাও ত দেখেছ বাবা! ন! হয় আবার 

দেখ। ও তবঝলে বোঝাবার নয়!” 

এই সময়, আমরা যেখানে বসেছিলাম, মেইখান হ'তে স্ুর্যাদেব 

দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'র্লেন। 
আমি চেয়ে দেখলাম_-জ্যোতির্খয় হুর, দেখতে দেখতে ক্রমে একটি 

জ্যোতিঃ-বিন্দুতে পরিণত হ'লো-_দেখ লাম সে বিন্দুটি একটি রশ্মি হতে 

উৎপন্ন হ'য়েছে-_রশ্মিটি ধ'রে লক্ষ্য করতে থাকূলাম-__বছুক্ষণ পরে বোধ 

হ'ল! যেন দুরে-_-অতি দূরে-_ আর একটি জ্যোতির্ধয় সুধ্য__সে সত্যের 
অন্ত রশ্মি অনন্ত দিকে গেছে। সেই সব রশ্রিক্ফুলিঙ্গ হ'তে অনন্ত সূর্য্য 
অনন্ত গগনে বিরাজ ক'রচে। দেখলাম, সেই কেন্দরস্থ সূর্য্য মহা" 
জ্যোতির্ময় হ'লেও বড়ই ন্গিপ্ধ। তা'র মধ্যে সেই ন্নস্ত্রষ্টি মুগলেল্প 
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দহান্ুত্য-- প্রাণে ধ্বনিত হ'লো--“নষুটি যুগল চিরদিন পূর্ণ 

প্রণবরূপে অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এ 

কেন্দ্রের চারিধারে অনন্ত সুরধযগণ স্ব স্ব গ্রহাদি সঙ্গে 
অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল সেই অনন্তদেবকে প্রদক্ষিণ 

ক"র্তে করূতে কখনও লীন কখনও বা! প্রকাশিত হচ্চে। 

কিন্ত সবই সেই নয়টি যুগলে গঠিত। কেন্দ্র থেকে 
অনন্ত প্রণব অনন্ত আকাশে চলে গেল, কিন্ত মাঝেরটি 
ঘেমন তেমনি পূর্ণভাবে চিরদ্রিন বিরাজিত আছেন ।” 

বুঝলাম তিনি পুর্ণ অলতালি ॥। অনন্ত অন্তর তার। 

যুগপৎ ত্রদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ থাকলেও তিনি স্বধামে স্বরূপে পূর্ণরূপে 

অবস্থিত। একটি দীপ হুতে অসংখ্য দীপ জাল্লেও মুল দ্বীপটি যেমন 

তেমনিই থাকে, কতকটা সেই রকম। 

তিনি ঝলেন “এখন ত বুঝলে বাবা, কেমন করে গুর্ণম্নেব- 

ন্বিম্যতি ?" 

আমি বল্লাম “কালই বোঝা উচিত ছিল, তবে চঞ্চল মন তখন 

ধরৃতে পারে নি ৮ 

তিনি বল্লেন “মনের চাঞ্চল্য শীপ্ই যাবে তখন আর কোনও বিষয়ের 

ব্যাখ্যার জন্য লৌকিক জগতে ঘুরতে হ'বে না” 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম “কর্খ করে.কশ্মে লিগ না হওয়া কি 

রকম?” 

তিনি ঝল্লেন “যখন বুঝতে পারবে ষে কর্ণ-গুলো৷ তা'র। তখন 

নিরস্তর শুন্তে পা'বে-_ 
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“কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদীচন। 

ম| কর্মমফলহেতুভূর্ম। তে সঙ্গোইস্তকর্মমণি ।৮ % 

ত*র এই কথাগুলিই ভোমায় এপ অবস্থায় নিয়ে যা'বে ষে আর 

হন্্ম কারে লিগ্ধ হ'তে হবে না। অর্থাৎ স্বত:ই ক্রম হতে 

থাকৃবে। অর্থাৎ ান্ন ক'রতে ক'রতে মাম্সেল্ উচ্ষ্ঘ হবে। 

সেষে কেমন? মুখে ত ব'ল্তে পার্বো না। মায়ের আমার হয়েছে, 

দেখে বুঝতে পার বোঝ |” 

আমি বললাম “ওর সহসা এরূপ ভাগ্যোদয় হলো কেন?” 

তিনি হাস্তে হাস্তে বল্লেন “সহসা কিছুই হয় না। বীজ পুতুলে 

পর, তা"তে উপযুক্ত উত্তাপ জল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হ'লে, তবে তা"হতে 

অঙ্কুর হয়। তা"র পর ক্রমে ক্রমে সেই অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। 

মায়ের প্রয়োজনেই আমার আসা। এখন তুমি মায়ের সাহায্যে পরমপদের 
অধিকারী হবে । ওঁকে উপেক্ষা করো না। হন পরী ইন্দিয়বৃ্তি 

চরিতার্থ করবার উপকরণ নয়। ধর্ম কি বুঝেছ ত? যেন্নান্ম দিয়েছি 

সেই নান্মই হর্স । যা-দ্বারা এই বিশ্ব সংসার ধৃত আছে। কি রূপে 
তা'তো প্রত্যক্ষ করেছ? এখন অপর শ্লোকের অর্থ শোনে।। 

“অনুর্ধয। নাম তে লোকা 

অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 

* কর্মণ্যেবেতি। তে কর্মুণি এব অধিকা'রঃ, ফলেধু কদাচন মা) কর্পমফলহেতুঃ 
মা ভূ তে অকর্মণি সঙ্গঃ মা অস্ত। 

তোমার কর্ম করিবারই অধিকার (ক্ষমত। ) আছে, কর্মাফলে কাচ কোনও কর্তৃত 
নাই, অতএব কর্মফলের হেতু হইবার জন্য ষ্ত করিও না) অকর্মোও ষেন তোমার 
আসক্তি থাকে না । 
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তাঁংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছত্তি 

যে কে চাত্ুহনেো জনা? ॥ ৩ ॥৮ 

পদ্দগুলি স্বতন্ত্র করুলে হয়__ 

অস্থ্ধ্। নাম তে লোক অন্ধেন তমস| আবৃতাঁঃ। ' 

তান্ তে প্রেত্য অভিগচ্ছন্তি যে কে চ আত্মহনঃ জনা; ॥ 

এখন শবার্থ দেখ নেবে ক্কে চ' আত্মহনমঠ জনা অর্থাৎ 
আত্মঘাতীজনগণ তত প্ররেত্য তা" মরে অন্ন তদ্সসা! 

আব্রতাঃ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অস্যুষ্ধ্য! মান্ম লোক 
তান অভ্িগচ্ছন্তি ৷ অন্থ্যা নামক লৌকে গমন করে। 
এখন ক্সত্তুর্থয। প্রভৃতি কয়েকটি শব্ধ বিশেষ ক'রে বোবাবার চেষ্টা 

জিত পাপ ্ পপপপশপিলিসসস পপ শপাশস পিপল পাপন পাটি লিপি টিপশাটিপপীপী পা্পাপাশাশ্পীল্ীশীী পলিসি পিপস্পী পিপিপি শপ শত 

অনু্ধ্যা ইত্যাদি । অনূর্ধ্যা নাম যে লোকাঃ ( অশ্ুধ্য নামক ষে সকল লোক) তে 

অন্ধেন তমসাবৃতঃ (তাহ! অন্ধতমঃ দ্বারা অ।বৃত ) ষে কে চ জনা; (যে সকল লোক) 

আত্মহনঃ ( আত্মঘাতী ) তে ( তাহার!) প্রেত্য (মৃত্যুর পর )তান্ (সেই নকল লোকে ) 

অভিগচ্ছত্তি (গমন করে ]| শু। 

পরমাত্মা সনে সম্বন্ধ বিহনে 

অন্ধ হ'য়েযারা রয়, 

ভূঞ্জে ভব ছুঃখ মনে ভাবে সুখ, 

আত্মঘাতী স্তনিশ্চয়। 

মরণের পর তা"রা-নিরস্তর 
অন্ু্যলোকেতে যায়, 

অন্ধকারে ঘেরা সেই লোকে তারা 

বহু কষ্ট সদা পায়? ৩। 
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কর। অঅস্বুর্ধ্য| শব্খটির য়ে হম্ব উকার না দিয় কোন কোনও 

পাঠে দীর্ঘ উকার আছে, তী?রা৷ বলেন হূর্য্-বিহীন লোকে । কিন্ত 

সুর্য না থাকৃলেই যে অন্ধকার হবে তা'র কোনও অর্থ নাই। তা'র 
যে পরমধাম সেখানে চন্দ্র হুধ্য নাই। স্ৃতরাং ও অর্থ ছেড়ে দাও। 

অনেকেই বলেন অন্থ্র-গ্রাপ্য লোক। ভগবান শঙ্কর ঝলেছেন “পলর- 
াক্সজ্ঞাবন্নলব্সপেক্ষ্য দেকবাদয়্োহপ্যজ্তুলী? 

০তনাহ চ্গ স্রজ্ভুতা অজ্কুশ্র্যা।1” আমার গুরুদেব বলেন 

'আচাধ্য শঙ্করের বাক্য শিরোধা্য,” কিন্তু গুরুদেব বলেছেন “অস্হহ্ু 

এব ল্রমন্ত ইত্জ্ুল্ল|” অর্থাৎ যাহার! ইতর প্রাণীর মত জীবন 
রক্ষা ও ইহজীবনের ভোগ্য স্থখের জন্যই লালায়িত, তারাই অন্থ্র। 
তা”রা যে লোকে থাকে সে লোক অন্ধতমসাবৃত বটে। সেখানে যা'র! 

বিচরণ করে) তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কিছুদ্দিন সাধন করবার 

পর সুগৃষ্টির বিকাশ হ'লে সেই লোক ও অন্থা্ হুক্মলোকের অধিবাসী- 
গণকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পারুবে। মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, আত্মঘাতীরা 
সেখানে যায়। আত্মানন্দই মানবের নিজ স্বরূপে প্রাঞ্ধব্য হৃখ। যে 

হতভাগ্য ্ব-স্বরূপে অবস্থিতি কর্বার জন্য যত্ব করে না, সেই আত্ম" 

*্াতী। সে কল্পিত স্থখের চেষ্টায় অস্থখের কুঠি ক'রে নিরস্তর কষ্ট 

পায়। তারা মলে সেই লোকে যায়। ভাগবত বল্চেন তা'র৷ জ্যাস্তে 

মরা, মনে পড়ে কি? 
শাপলা লা পো 

ভ্ডান্্য । অথ কাম্যপরান্ নিন্দতি অস্বুশ্া ইতি। যে 
কে চ (যে কেচিৎ) জনাঃ ( আত্মানং ঘ্বস্তি, সংসারে সঙ্বন্বয়্তীতি ) 

আত্মহনঃ তে প্রেত্য (মৃত্বা) তান (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি। 

লোকাঃ কথভুতা? ইত্যপেক্ষয়ামাহ__অন্থধ্যানাম হাত। অন্ধ 
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“ন যন্ত কণ্ম্ন ধন্দায় ন বিরাগায় কল্পাযতে। 
ন তীর্ঘপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মুতোহি সঃ 0৮ & 

আশা, পপ পিপল স্পা ৯৬, শি পপ পিপিপি পিপাসা পপপালপিসপ পপি িপিপাপপপাকাল ০ ৮৩৭ পাশপীটী 

€ অন্ুরপ্রাপাঃ) নাম তে লোকা অন্ধেন (গাঢ়েন) তমল! আবৃতাঃ 

(সংবুতা ইতার্থঃ)। অবিদ্বাংল: কাম্যপরাঃ আত্মহস্তারোজনাঃ মৃত্ব। 

ছুরস্ততমসাবুতং অন্থরলোকং গচ্ছস্তীতি ভাবঃ | 

ঈশাবাস্তরহস্তমূ। 

অবিবেকাত্ত, সংসারো বিবেকানৈব বিদ্াতে। 
আববেকনিবৃত্যর্থং মন্ত্রোহয়ং সংপ্রবর্তৃতে ॥ ১ ॥ 

আত্মজ্ঞানমুপেক্ষ্যাথ দেবা যে ভোগলম্পটাঃ। 

অন্ুরা এব তে জ্ববেয়া আত্মধম্বহিষ্কতাঃ ॥ ২॥ 

যেইন্যথা সন্তমাত্সানমকর্তারং স্বয়ম্প্রভম্। 

কর্তা ভোক্তেতি মন্যন্তে ত এবাত্বহনো জনা; ॥ ৩ ॥ 

স্বাত্বনঃ ব্বস্বরূপস্য তিরস্করণহেতৃতঃ। 
আদর্শনাআবকেনৈব চান্ধেন তমসাবৃতীঃ ॥ ৪ ॥ 

প্রেত্য দেহং পরিত্যজ্য সংসরন্তি পুনঃ পুনঃ। 

যে কে চ পরমাত্মানং ন জানন্তি পরাতপরম্ ॥ ৫ ॥ 
০০০০ 

্পীশীশিশাপিত পাশিশীশিশী ৮ ১ পাশাপাশি পিশ্পাীীটী তিস্পি শশী শত ২পিস্ীশপপিশীি। 

** নযন্যেত্যাদি। যস্ত কর্ম ন ধন্ম ন বিরাগায় ন. (চ) তীর্থপ।দসেবায়ৈঃ কল্পাযতে 

ম জীবন অপি হি মৃতঃ 

৪ ফাঁহীর কৃত কর্দনিয় ধর্ম বৈরাগা ব| জীরঘাদদেবা ক হয় না দে জীবিত 

ধর্যিতিই মৃততুল্য।' 



চতুর্থ অধ্যায় ৫৭ 

সত্যসত্যই তা"র! জীবিতাবস্থাতেই ধীরে ধীরে নেই অন্ধতমসাবুত 

অস্থ্ধযলোকে প্রবেশ ক'র্ৃতে থাকে । অতএব উত্তম ভক্তির আশ্রয় কর। 

আমি জিজ্ঞাসিলাম “উত্তম ভক্তি কি?” তিনি বলিলেন-_ 

“সর্বেবাপাধিবিনিম্ম্তং তৎপরক্বেন নিম্লং। 
হৃযীকেণ হৃধীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তম ॥৮ &% 

মা আমার সেই ভক্তি পেয়েছেন। তুমিও যত্ব কর পা+বে।” 

সেই আশায় আজিও উদগ্রীব হয়ে আছি। 

তৎপরে তিনি রিনি চতুর্থ মন্ত্র_ 
বাসি ্ পপািসাপাসপোপা পেস পাপা পি শীশীীীপাশীপী শিপ পপপীপিিীশিশটি রি শটাািশিশিপতী শী তিশি শশা এপ তাপীশীপীপপপলিপপীলীতাপাশ 7 ৩৩০7 তিশা তাপীতত ও 

যোহন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা রি ত। 

কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিণা ॥ ৬। 
ইতি বাক্যং শ্র্তিঃ শাস্তি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ। 

অপি গচ্ছন্তি পাঠে তু জ্ঞানাভাবে ন চান্যথা ॥ ৭ ॥ 
তম্মাৎ জ্ঞানং পুরস্কত্য সংন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্। 

স্বাত্মানং পরমং জ্ঞাত সুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীমৎ-ম্বামী-ব্রহ্ষানন্দ-সরম্বতি-বিরচিতে 

ঈশাবাস্যরহস্যে তিতীযমাধনি | ৩। 
উপ পরী পিপি শা পীশীশশাশীিপিপিশত 7৮১ টি ্শাশোীাশাশটিটি। শপ পি 

১ রোগা বিবিনি্ সমিতি ীবে? সবাপাধিবিনির্দ স্ত তৎপরত্বেন 

নিন্মলং হধীকেশসেবনং উত্তম! ভক্তি; ( উচ্যতে )। 

সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম দ্বার। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্ত হুতর।ং তৎপরত্ব হেতু অতিনির্দল 

যে হ্বধীকেশ সেবা তাহাই উত্তম! ভক্তি | অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ সেবনে কোনও অবান্তর 

ফলের প্রত্যাশা নাই কেবল তাহার তৃপ্তিই উদ্দেগ্ঠ সেই নির্মল ক্রীকৃষ্সেবা সর্বেন্তিয়ের 

দ্বারা যুগপৎ মাঁধিত হইলে উত্তমা ভক্তির উদয়ের হেতু হন। 



ও ০ পাপী ১ পি টিপ পসপপাপপাশীপিপীিশাত পিপাসা তিস্সিপশশীশ্াীশীতিপ ০ ০৮০ শাাপািশীশীশটি ২৩ ০০০০পিপাশীশীশিনি পি 7 তি 

৫৮ পাগল , 

«“অনেজদেকং মনসোজবীয়ে। 
নৈনদ্দেবা আগুন, পূর্ববমর্ষৎ 

তদ্ধাবতোইন্যানত্যেতি তিষ্টৎ 

তন্ম্িন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ 8 ॥% 

পদচ্ছেদ ক'রে পাই-. 

অনেজৎ একং মনসঃ জবীয়ঃ ন এনৎ দেবা আপ্নবন্ পূর্বং অর্ধ, তৎ 
ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠতি অন্মিন্ অপঃ মাতরিশ্বা দধাতি। 

বেই যে পরমতত্ব তিনি অন্নেত কম্পনরহিত অর্থাৎ নিশ্চল; 

এজ্ ধাতুর অর্থ হচ্চে কম্পন । এবং অর্থাৎ তাহার সমান, বা অধিক 
আর কেহ নাই। তিনি অন্ন? জন্বীম্ত্রঃ অর্থাৎ মন হতেও 

দ্রুতগামী । এখন তুমি জিজ্ঞাসা ক'রৃতে পার যে যদি তিনি নিশ্চল_-তবে 

আবার দ্রুতগামী হন কেমন ক'রে? কথাটা জিজ্ঞাসা কর্বার মৃত বটে, 
কিন্তু তা'তে সর্বদা অভ্িস্ভভেদ্টান্ডেদি দৃষ্ট হয়ে থাকে। 

তুমিও পণড়েছ “ন সৎ তন্নাসছুচাতে।” কোথাও তা'রে সকাল 

কোথাও ব| নিনলাক্কীল্র বলা হয়েছে; ও সকল তত্বের মীমাংস। 

তর্ক বা যুক্তির দ্বারা হ'বে না। শাস্ত্র বল্চেন “ঘতে। বাচা নিবর্তৃস্তে 

অগ্রাপ্য মনসা নহ।” ক্ষুত্র মানবের সহায় সম্বল বাক্য আর মন। মাহ 
শীত তত & তিক 

অনেজ্িতি। তৎ ( দেই ব্রহ্ম) অনেজৎ ( (কম্পনরহিত) এব অধিতীয ) মনসঃ 

জবাঁয়; (মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী ) দেবা; (ইন্দ্িয্ঘাদির অধিষ্টাতৃদেবগণ ) তৎ ন 

আগ্মুবন্ (তাহাকে পায় না) যতঃ পূর্ববমর্যৎ (যেহেতু সম্মুখ হইতেই সরিয়া যান) 
তিষ্ঠতি ( তৎস্থানে থাকিও ) ধাবত; অন্তান অতোতি (অন্য ধাবমানগণকে পরিহার 

করিয়া যান) মাতরিশ্বা । বায়ু) অশ্সিন্ (ইহাতে) অপঃ ( কর্ন) দধাতি (ধারণ 
করেন )। ৪। 



চতুর্থ অধ্যায় ৫৯ 

তা'দের দু'টিকে পাঠা+লেন তা"র তত্ব অনুসন্ধান ক'রতে। মন অনেক 
চেষ্টা ক'রে বিক্ষেপরহিত হ'য়ে তা"র অঙ্গকান্তির আভ! দেখে ভাবলেন 

বুঝি এই তাই । বাক্য, মনের সহায়তা করবার জন্ত ছু'ধারে যা 
কিছ দেখে তহ্লস তই করতে ক'রুতে নেত্তি ন্েত্তি ক'র্তে 
করতে এ ত। নস্ত্র এই তর্ক ক'বৃতে ক'বৃতে শী পর্যন্ত গেলেন, 

কিন্ত ন্বিল্লজ্গাল্প পরপারে না গেলে ত সে হন মিল্বে না, 

বিকার বিহীন নিশ্চল সে জন 

অদ্বিতীয় সুনিশ্চয় ; 

সদা একরূপ প্রেমরসকূপ 

আর কে এমন হয়? 

মনের সমান ভবে বেগবান 

[জানি আর কেহ নাই; 
মন হ'তে তিনি বেগবান শুনি 

তুলন৷ কোথায় পাই ? 
বাক্য মন তায় খুঁজিয়৷ না পায় 

শ্র্তির বচন সার। 

ইন্ড্রিয়ের দেবা তা'রে পাবে কেবা 

কত সাধ্য আছে কার? 

সর্বগত হ'য়ে সর্বস্থানে রয়ে 

সবারে এড়ায়ে রয়; 

এ অচিন্ত্য শক্তি বিনে তা'য় তক্তি 

বুঝিতে কে শক্ত হয়? 



৬০ পাগল 

কাজেই তা"র1 সে পর্যন্ত গিয়ে ফিরলেন্। এই মন যখন তারে পেলেন 
না, তখন তাকে ্মনলো। জলীস্প্র! বলা গেল। কিন্তু মন 
পেলেন না কেন?--তিনি কি মনের ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছেন? তা 

নয়__মনের চোক কাধা__সে, ছেলেরা যেমন “কানামাছি” থেলে, তেমনি 
২ ১তশীশিতন শীত সা ৮ পিপিপি তি শীত ৮ শপ শ্শাশপীশীীগ ০২ শশী তত পপি শািশপ পপি 

বাযুতা'রতরে স্দাকম্ম করে, 

করি'ছে সব ধারণ। 

প্রেমানন্দ দীন সদ গতি-হীন 

পাবে কি সেই চরণ ? ৪। 

ভ্ডান্বয । ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম | তথ দ্ধ কিন্বিধম্? 
ইতাত আহ অন্েজে তি । ত্রিষ্টপ্ছন্দকেয়ম। অনেজৎ 
অকম্পনমচলমভয়দমিতি বা, একং সমাধিকরহিতম্; যদ্ধা সর্বভূতেষু 

বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্। মনসো৷ জবীয়ঃ বেগবত্বরং, তদপ্রাপ্যমূ। দেবা 

ইন্দিয়াণি ্রন্ষাদ্যা এনৎ এতত ব্রন্ধ ন আপ্ুবন্ গোচরী কুর্বস্তি। তত্র 
হেতু পূর্ববমর্ষদিত্যাদি। পূর্বমনর্যৎ পূর্ববমেব গতম্ জবানাৎ মনসোইপি। 

কিঞ্চ, লোকবিলক্ষণং লক্ষণাস্তরং আহ তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠতীতি তিষ্টৎ 
স্থানে স্থিতমপি সর্বগতত্বাদ্ধাবতঃ ভ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান মন-আদীন 

অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি, অচিস্ত্য শক্তিত্বাদিত্যথঃ। কিঞ্চ, মাতরিশ্বা 
বায ক্রিয়াত্বকঃ অপং কন্মাণি গ্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি দধাতি ধারয়তি, 
ষদ্ধা মাতরিশ্বা ষশ্যিন্ সর্ববকশ্মাণি স্থাপয়তীতি । ৪ । 

ঈশাবাস্যরহস্যম্। 
কীদৃশং তৎ পরং তত্বং পুর্ববমন্ত্রেণ কীত্তিতম্। 
তবর্থ-প্রতিপত্তযর্থং চতুর্থোহয়ং প্রবর্তৃতে ॥ ১ ॥ 



চতুর্থ অধ্যায় ৬১ 
৪ 

বাধা চোকে দু'হাতে হীচ। করূচে। তা'র চোকের বাধন খুলে গেলে 

সে যখন দেখে বল্বে এই আনি তখন নব গোল মিটে যাবে । 
তুমি মনে ক'রচো বাধন খুলে দেন ন। কেন? ছেলেরা যেমন নাম 

ব'লৃতে পারলেই কানামাছির চোকের বাধন খুলে দেয়, তিনিও 
তেমনি, মান্ম কলংতি পালংলেই বাধন খুলে দেন। 
মনে নাই কি ?-_ 

“দৈবান্থেষ। গুণময়ী মম মারা ঢুরত্যয়া। 

মামেব যে প্রপদ্ধান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ৮ &%& 
* ৮7 টি শীদ  তশাপ্পীাাশাশাা শীিপীশিশী পাটি শশী শশিটি শশাটাটীপাীপশ০৮৮০০৮ শাশীশী পপ? তিশা ওক চাপ ৮০ 

অনেজ্ পরমং তত্বং স্বতশ্চলনবজিতম্ 

এজ্ কম্পন ইতি চ ধাত্রধধোহপি তথাবিধঃ ॥ ২ ॥ 
অচলং স্ৎপরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তত্বভাবকম্। 

একমেবাদিতীয়ঞ্চ সত্যজ্ভানন্বরূপকম্ ॥ ৩। 

ংকল্পলক্ষণাচ্চাম্মাৎ মনসে। বেগবত্তরম্। 

নৈনত্বত্বং প্রাপ্তবন্তে। দেবা যে চক্ষুরাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ 
পূর্ববমেবহি সংব্যাপ্তং ব্যোমবন্লিশ্মিলং পরম্। 
তদ্ধাবতোহন্যান্ বেগেন সর্ববান ব্যাপ্যৈব তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ 

তশ্মিংস্তিষ্তি পূর্ণেস্মিন্ পরে ত্রহ্মণি কেবলে। 
অপঃ কম্মাণি সর্ববাঁণি মাতরিশ্বা দধাতি ৯ ॥ ৬॥ 

সপপপপশসপীপাপাপা পপ পাশাপাশি 

* দৈবীত্যাদ্দি গুণময়ী (ত্রিগুণযুক্তা ) এষা মম দৈবী মায়া (এই আমার 
জ্যোতির্দয়ী মায়া) ছুরত্যয়! ( সহজে পরিহরণীয় নহেন) যে মাং এব প্রপদ্যান্তে 
(যাহার! প্রপন্ন হইয়। আমার আশ্রয় লয় ) তে হি এতাং মায়াং তরস্তি (তাহারাই এই 
মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে )। 
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ফল কথ! প্রগ্পন্্ন হওয়া চাই। তারপর ছেল এম 

আপঞএুহন্থ দেবভারাও তা?রে ধবৃতে পারেন না। আমাদের পক্ষে 

দেবগণ হ'চ্চেন ইন্দ্িয়গণের অধিষ্ঠাত।। ইন্দ্রিয়গণের রাজা প্মন্ম যখন 

হারে, তখন তা'র চেলারাই বা পার্বে কেন বল? সেত পু্বনির্ষত 

সামনে থেকে পাশ কাটায়। তং ল্ানতঃ অন্যান 

অত্ের্তি মন প্রভৃতি ছুটে। ছুটি করে তী"র সঙ্গে পারবে কেন? 

মাতল্লিশ্া তস্সিন তিষ্ঠতি (মদ) অপঃ ছ্ল্রাতি 

অর্থাৎ মাতরিশ্বা-ুবায়ু খন প্রাণকর্শ-দ্বারা৷ তাতে স্থিতি করে। অমনি 

সে ধরা দেয়। এ বায়ুর চাঞ্চল্য হচ্ছে সকল বিপদের গোড়া। 

তা'র পর পঞ্চম মন্ত্র 

“তদেজতি তন্নৈজতি তরে তছু-অস্তিকে। 
তদস্তরস্ত সর্ববস্থয তছু র্নতনত বাহতঃ | ৫ ॥ 

অন্তরিক্ে শ্বসিতীতি সূত্র পবন স্বয়মূ। 
কন্্ম চৈতৎ কলং চৈৰ ধারয়ত্যেব সর্বদা ॥ ৭ ॥ 
ইতি সংক্ষেপতো | মনতনচতুধোহপি সমাপিতঃ। 
প্রসীদতু পরো দেবঃ সর্ববভূতগুহাশয়ঃ ॥ ৮। 

ইতি শ্রীমৎ-্বামী-বরহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাশ্যরহস্তে 
চতুর্থমন্ত্র্থনির্ণয়ঃ| 9| 

তর্দিতি। তৎ এজতি (সেই তত্ব সচল) তৎ ন এজতি, (তাহ। কিন্তু স্বত; চঞ্চল 

নয়, মনের চাঞ্চল্য বশত; অচল হইয়।ও সচল) তৎ দুরে (অবিদ্ধানগ্ণণের অপ্রাপ্য ) তু 

অস্তিকে (কিন্তু বস্তুত; সববদ! সকলের নিকটে আছেন ) তৎ অন্ত সর্বস্ত অস্তঃ (কেন না 

এই চরাচর বিশ্বের অন্তরে ৷ তছু অন্ত সর্বস্ত বাহতঃ € এবং এই সমুদ্রয়ের বাহিরে 
ওতপ্রোত; তাবে বর্তমান )| ৫| | 

সচল হয়েও অচল সে ধন 
একি শক্তি চমৎকার, 
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ূর্বপূর্বব মন্ত্রের কথিত বিষয় পুনরায় বিশেষ ক'রে এই মন্ত্রে বলা হ'য়েছে। 
এখন মন্ত্রটির প্রতি পদ স্বতন্ত্র কর! যা”কৃ। 

তৎ এজতি তত ন এজতি, তৎ দুরে, তৎ উ অন্তিকে । 

তৎ অন্তরস্থয সর্ববন্য তৎ উ সর্বনস্য অস্য বাহাতঃ ॥ 

এইবার কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার তী'তে নির্দেশ কর! 

হচ্চে। তু এজি তাহা চঞ্চল, তত ন এজি তাহা 
অচঞ্চল। আমি বড় চঞ্চল তা'ই তা'রে চঞ্চল ঝলে মনে করি। যখন 
রেল-গাড়ীতে ক'রে যাও, দেখ নিকি দুরের গাছপালাগুলে! সব যেন 

ছুটছে । ঠিক এরকম আমি মনের ঘাড়ে চ'ড়ে ছুট্চি আর মনে কর্চি, 
সে বড় চঞ্চল তা”র ধারণা করা বড় কষ্টকর ব্যাপার। এ রকম 

ততদুল্ে তত উ অন্তিন্কে তোমার আমার পক্ষে বড়ই 
দূরে কিন্তু মায়ের পক্ষে তিনি আচল ধরে বেড়া'চ্ছেন। কি মজা বল 

দেখি? ৭ সন্বর্বত অভ্ুল্পস্য তত উ অস্য 

হনর্ধবস্য জাজ্ৃত2 (তিষ্টতি) সে এই অনন্ত ত্রদ্মাণ্ডের অন্তরে 

অতি দূরে থেকে আছে সে নিকটে 
সন্ধ কিছু নাহি তা'র। 

সবার অন্তরে রয়েছে সে সদা 

তবু সে আছে বাহিরে, 
অচিন্ত্য-অভেদ-ভেদ-তত্ব তা'র 

বুঝ প্রাণে ধীরে ধীরে । ৫। 

ভাম্্'। রহম্যং সরছুজ্ং ন চিত্তমারোহতীতি পূর্ববমন্ত্রোমপি 

পুনর্বদতি তর্দিতি। অনুষ্টপ। তত গ্ররুতমাতমুতত্বং এজতি চলতি, 
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বাহিরে নিরন্তর বন্তমান। এখন শুনে শিখে রাখ যত্ব কর-_শীজ্জই 

প্রত্যক্ষ হবে। 

আমি ঝললাম “প্রত্যক্ষ ত দেখেছি ।” 

তিনি ঝল্পেন “ও না দেখাই-_সতোর ছায়া বই ত নয়--ওতে মায়ার 

গন্ধ আছে--এমন এক দিন হবে যে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে ষটবে আর 

হারা'বে না। মা'র আর হারা'বে না। দিন কয়েক পরে তোমারও 

হয় তহ'বে। শেষে ছুটিতে এক হয়ে পিদ্ধদেহে ন্নিত্যজুল্দী 

বন্নে সেবানুখে কাল কাটা'বে। 

তদেব ন এজতি চ, স্বতো৷ নৈব চলতি, অচলমেব, সৎ মুগৃষ্টা। চলতী- 
বেত্যর্থঃ। যদ্ধ৷ নৈজতি নৈজয়তি সদাচারন্ পরি্রাণায় সাধুনামিত্যুক্েঃ | 

কিঞ্চতদ,রে দুরদেশহস্তি, বর্কোটিশতৈরপি অবিদ্ষাং অপ্রাপ্যত্বাৎ, 
দুরে ইব ইত্যর্থঃ। তত্স্তিকে তছু অস্তিকে, বিদুষাং হৃদ্যবভাসমানত্বাৎ 

অস্তিক ইবাত্যন্তং সমীপস্থমিব ইত্যর্থ:। ন কেবলং দৃরেইস্তিকেহস্তি 
কিন্তু অন্য সর্ববস্ত নামরূপক্রিয়াত্ব কস্ত গজতোহস্তরাভ্যন্তরে তদেবান্তি। 

অস্য সর্ধস্ত বাহতঃ বহিরপি তছু তদেবান্তি আমাশবদ্ধাপকত্বাৎ। ৫ 

ঈশাবাস্যরহস্যমৃ। 

ন মন্ত্রাণাং জামিতাদিদৌষঃ কম্চন। 

উত্তমেব বদত্যর্থং ব্রহ্মাতত্বপ্রকাশকম্ ॥ ১ ॥ 

ঢুবিজ্ঞেয়ং পরং ব্র্ধ সত্যজ্জানমনন্তকম্। 

নিষম্পং নিষ্ক্িয়ং শান্তং নিরবন্ং নিরঞ্জনম্ ॥ ২। 

অমৃতন্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্। 

ইতি বাক্যং যতঃ শান্তি ব্রহ্ম সত্যং পুনাতু মাম্॥ ৩॥ 
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এইবার ষষ্ঠ মন্ত্র-_ 

“্যস্ত সর্বাণি ভূতানি 

আত্মন্যেবানুপশ্বৃতি। 

সর্ধবভূতেষু চাত্সানং 

ততে। ন বিজুগুপ্নতে ॥ ৬৪৮ 
১১১১১ 

তদেজতি পরংব্রন্ম ব্রহ্মবিষুশিবাত্বুকম্। 
সাকাঁরং মায়য়।৷ ভাতি নিরাকারন্ত্ব বাস্তবম্ ॥ ৪ --+- 
উপাঁধিচলনেনৈব চলনন্তর বিভাব্যতে । 
তন্নৈজতি পরং ব্রন্ধ নিগুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫ ॥ 
তচ্চ দুরে পরং ব্রহ্ম সর্ববদৈবাবিবেকিনাম্। 
অপ্রাপ্যত্বা পরং ব্রহ্ম বর্কোটিশতৈরপি ॥ ৬ ॥ 
তদেব হান্তিকে ব্রহ্ম স্বাত্বরূপং বিবেকিনাম্। 
তদ্বাহ্যাভ্যন্তরে ব্রহ্ম কাধ্যকারণবস্তনঃ ॥ ৭ ॥ 
বিশ্বাতীতং পরং ব্রহ্মবিশ্বস্যাভ্যন্তরে স্থিতম্। 
নীরূপং সর্ববগং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধানাৎ ॥ ৮ | 
ইতি পঞ্চমমন্ত্রোহয়ং সমাসেন নিরূপিতঃ | 
মায়াতীতং পরং শুদ্ধং রহস্যঞ্চ প্রকীন্তিতম্ ॥ ৯। 

ইতি পরমহংস শ্রীমতস্বামী-ব্রদ্মানন্দ-মরম্বতি-বিরচিতে ঈশাবাশ্যরহস্তে 
ৃ্ পঞ্চম-মন্ত্রার্-নিরূপণমূ.। €।. 

যন্তিত্যাদি। যঃ তু আত্মনি. (ষে ব্যক্তি আত্মাতে) সব্বাণি ভুতাঁনি অন্ুপশাতি 
(সমুদায় পদার্থ দর্শন করেন) সর্বব ভঁতেু চ আত্মানং পশ্যতি ( এবং সর্ধভূতে আত্মদর্শদ 
করেন) নস ততঃ ন বিজুগুগ্পতে (সেই. ব্যক্তি তদ্রগ দর্শন ফলে সর্বত্র যুণাশুনা হম )। ৬। 

ষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের অর্থ লেখক দেন নাই, সেই জন্য আমর! অন্থয়ের পর শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীমং কেদারনীথ দত্ত ভক্তিবিযোদ মহাশয়ের সম্পাদিত. ঈশোপনিবৎ হইতে উক্ত 
মন্ত্রয়ের অন্ুবাদাদি উদ্ধৃত করিয়। দিলাম-_ রী 

৫ 



৬৬ পাগল 

একবার স্বরণ কর ্রীমন্তাগবদগীতা-_ 
“সর্বভৃতস্থমাত্মাৰং সর্ধবভূতানি চাত্সনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ব। সর্বত্র সমদর্শনঃ 1” * 

এই তা'র উপ্পাসন্মা । এ অবস্থা সাধনলভ্য। উপাসন! 
বলি কা'রে? না উপ সমীপে আঙননন। থাকা। সর্বক্ষণ তার 

সম্মুখে থাকা । সেই অবস্থাই প্রক্কত ভক্তের লক্ষণ। সে অবস্থায়__ 

“যাহ! যাহা নেত্র পড়ে ভীহা কষ ক্ফুরে।” 

যিনি আত্মাতে সর্বন্ুত এব সর্ধভূতে আত্মা এরপ দৃষ্টি করেন তিনি ততপ্রযুত সর্বত্র 
দৃণাশুস্ত হন% ৬॥ 

ভাবার্ঘ:__ঘবণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ব। ঘৃগাশূন্ত না৷ হইলে প্রীতি-সপ্পত্তিলাত হয় 
না। যীহার সর্ধত্র আত্ম-নম্বপ্ব-ৃষ্টি থাকে, তাহার স্বণার পাত্র অভাবে বণ! জন্মে না। 
তিনি সহজে প্রীতি-সম্পত্তি লাভ করেন ॥ ৬ | 

এৰে উপাসনা করিলা নির্ণয় 

শুন ভাই দিয়া মন, 

অব্যক্ত প্রভৃতি স্থাবরাপ্ত যত 

আছে চেতনাচেতন ; 

সেই সর্বভূতে আত্মাতে ষে জন 
করে সদা দরশন, | 

আত্মাকে যেজন হেরে সর্ববভৃতে 
সবি তা'র যা'র মন; 

্ * ্তৃতহমিত্াছি। সর্ব রশ যোগযুক্ধ। আত্মানং সা আত্ম 
সর্বভৃতানি চ ঈক্ষাতে। 

_ বর্কাজন্সমদৃটটি-মম্পর গা যোগী আত্মাকে ছু জং কে আঞায় দর্শৰ 
করেন। | 



স্তুর্থ অধ্যায় উই 

:. মায়ের আমার এখন সেই অবস্থা। ততো নন ন্বিজ্ু- 
গুপ্ত তখন আর কাকুকে তী'র ঘ্বণার অবসর থাকে না। 

স্পা পিসী স্পা? 

সেজন এ ভবে যেখ! যবে রবে 

নাহি তা'র আর ভয়, 
অধোগতি তার নাহি ঘটে আর 

* মুক্ত সেই স্থুনিশ্টয়। ৬। 
ভাম্'। অথোগাসনা প্রকারমাহ যত্তিতি। অন্ষ্টপু। যঃ 

পুনরধিকারী, সর্ববাণি. ভূতানি, অব্য িস্থাবরাস্তান চেতনাচেতনানি 

আত্মন্ আত্মনি এব অনুপশ্যতি, ব্রহ্ষণ্যেব সর্ববাণি ভূভানি ্থিভানীতি 
জানাতি। আত্মান ব্রন্ধ চ সর্মভূতেযু অন্পশ্যতি। ততন্তন্মাৎ দর্শনাৎ 
ন বিজুপ্রপ্গতে জুগ্ুপ্দাং ন. আপ্লোতি মুক্তো ভবতীতার্থ;। ৬। 

॥ ঈশাবাস্যরহুস্যমূ। 

দ্ধ পরমং শুদ্ধং কর্মণা নৈব লভাতে। 
কর্ম্মত্যাগী পরং ব্রহ্গ প্রাপ্য সম্যক্ প্রমুচ্যতে ॥ ১॥ 

কর্ধণা লভ্যতে ত্রদ্ধ জ্ঞানান্নৈব তদাপ্যতৈ। 
ইতি মীমাংসকাঃ প্রাহুস্তেষাং পক্ষে। নিরস্যতে ॥ ২॥ 

সত স্বাণি ভূতানি পরিকর ্ বয়মেৰ হি।* 
তানি সর্ববাণি ভূতানি সবন্িম্নেরপ্রপশ্যতি॥ ৩॥.. 
সর্ববভূতেষু চাত্মানং সর্ববভৃতগুহাশয়ম্। 

তশ্মাদেব তু বিজ্ঞানাৎ ন চৈব বিচিকিতসতি ॥ ৪ | 
স্বস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ সন্দেহং ন করোত্যয়ম। . ... 

আধ্যনিনন্য পাঠে তু'ব্যাখ্যানং পরিকীত্তিতম্॥ ৫॥ 



৬৮. পাগল 

তিনি এ শ্লোকের আর বিস্তার করলেন না। আমার মনে অর্থ 
প্রতিভাত হ'লো ব'লে, আমারও কিছুই জিজ্ঞাপার প্রয়োজন হ'লে! ন। 
তা'র পর পণ্ড় লেন 

“্যন্মিন্ সর্বাণি ভূতানি 

আত্্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। 
তত্র কে! মোহ? ক শোক 

একত্বমনুপশ্যতঠ ॥ ৭ ॥% 

দ্রণা দয়া জুগুপ্না ব| জায়তে ভেদদর্শিনঃ | 
ন তু নির্ভেদমদ্বৈতমাতৈকত্বং গ্রপশ্যতঃ ॥ ৬॥ 
ইতি ষষ্ঠোহপি মন্ত্রোহয়ং সমীসেন ময়োদিতঃ। 
অনেন গ্রীয়তাং দেবঃ সর্ববভূতগুহাশয়ঃ ॥ ৭। 
ইতি পরমহংস শ্রীমৎ-স্বামী-বরন্ষানন্দ-সরম্বতি-বিরচিতে 

ঈশাবাস্যরহন্যে ষষ্ট-মন্ত্রর্থ-নিরূপণমূ। ৬। 
যশ্মিনিতাদি। যশ্মিন (যে অবস্থায়) সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় পদার্থ-া সরবত) 

আত্মা এব অস্ভূত (আত্মবৎ প্রতীত হয়) বিজানতঃ একত্বং অন্ভুপশাত: ( সেই জ্ঞানপূর্বক 
একত্ব দর্শকের পক্ষে) তত্র (সেই অবস্থায়) কো! মোহ? ক? শোঁকঃ1 | কিরূপে 
মোহ পা! শে।কের উদয় ৫ পারে )? ৭। 

যে সময়ে সর্ধবডূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয় তখন, | খকন্রক পর্িতের কি 
মৌহ.ও শোক হইতে পারে ? | ৭॥ 

ভাঁবার্থ;-'মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ব। তাহার! ধে হৃদয়ে স্থান লাভ 
করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না । সর্ধত্র পরমাত্ন সম্বন্ধে যেক্ধগ ঘৃণ! তিরোহিত 
হয় তগ্প শোক ও মোহও তিরোহিত হয় । অতএব পরমাত্ম সন্ব্ধ স্থাপন কর! নিতান্ত: 
কর্তবা ॥ ৭1” 

যবে হয় হেন শুভ ভাগ্যোঁদয় 
করে জীব দরশন, 

সর্ববভৃত সনে একত্ব আত্মার 
ভবে স্থৃথী সেই জন। 



চুর অধ্যায় ৬৯ 

বল্লেন বুঝলে ?” 
বুঝলাম “যে অবস্থায় এইরূপ সর্বভূতে তঁ'রে দেখা যায়, তখন শোক 

মোহ চ'লে যায়, হায়! সে দিন কবে হবে?” 
০ 

হেন জন কভু মোহ শোকে আর 
অভিভূত নাহি রয়, 

পরম আনন্দে মগ্ন হ'য়ে ভবে 

সদ| বন্ধহীন রয়। ৭। 

ভাজ । ইমমেবার্থং দ্বিতীয়ো মস্ত্রো-বদত্যাহ যন্দি্লিতি। অঙুষ্টপ্। 
ষন্থিকনবস্থা বিশেষে বিজানতঃ, সর্বাণি ভূতানি আত্মনি সস্তি আত্মা চ 
সর্বভূতেষ্তীতি বিশেষে জ্ঞানবতঃ পুরুষন্ত, সর্বং খবিদং ব্রদ্ষেত্যাদি- 
বাক্যার্থবিচারেণ সর্ববাণি ভূতান্াত্মৈবাভূং, ভবস্তি); তত্রাবস্থাবিশেষ 
একত্বমাত্বৈকত্বমন্থপস্ঠতস্তস্ত কো মোহ; কঃ শোকশচ। শোকশ্চ 
মৌহশ্চাজ্ঞানতে৷ ভবতীত্যর্থঃ। ৭। 

ঈশাবাস্যরহস্যমৃ। 
পরিবাড়েব তথেক্ত স্বাস্মানং প্রকৃতেঃ পরম্। 
ইতি প্রদর্শনার্থন্ত সগমোহয়ং প্রবর্তুতে ॥ ১॥ 
ষশ্চ সংপশ্যতে জ্ঞানং স বেত্তি পরমেশ্বরমূ। 
ইতি শঙ্কানিবৃত্যর্থং তু শব্দোহয়ং প্রবর্ততে ॥ ২॥ 
যশ্মিন ব্র্ষস্বরূপে তু নিধিকল্পে পরেহব্যয়ে। 
সর্ববার্টাত্ৈব সংবৃত্তং ব্রহ্মতন্বং বিজান্তঃ ॥ ৩॥ 
ব্রদ্ষেব সকলং বিশ্বমহ্মন্মীতি তৎপদম্। 
পদ্যতে গম্যতে নিত্যং স্ব-ন্বরূপং স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ৪ ॥ 
শোকমো হাদিসম্বনস্তম্মিনৈব তু বিদ্যতে। 
অপ্রাণে! হমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্ুতিশাসনাৎ ॥ ৫ ॥ 
অবিদ্যাকার্য্যনিম্মু'ক্তে সন্িদ্রপে পরাত্মনি। 
'শোকমোহাদিসম্বন্ধঃ কথং ব্রন্মণি ভাব্যতে ॥ ৬॥ 



ণক | পাগল 

এস পর্যযগাচ্ছুক্রমকায়মন্রণং 

ও ননাবিরগশুদমপাপবিদ্ধম ৰা. 
_ িরমনীষী পরিভূঃ বয়ন 

_ যাথাতথ্যতোহ্থান্ ব্যদধাৎ 
শাশ্বভীভ্যঃ সমাভ্য; ॥ ৮ ॥৮ 

. এটির পদচ্ছেদ ক'রে অর্থ বলি, কি বল? ' মা 

আমি হাস্লাম। মনে মনে বল্লাম “বলেও যা? না বাল্পেওতা'ই 1, 
বৌধ হয়, এগুলি এ রকম গান ক'রে পড়লিই হয়।" ৮ 

তিনি ঝল্পেন “ঠিক কথা বাবা, এই রকম ক'রে এই শবগুলি' 
উচ্চারিত হলেই স্ণব্বেল্ল স্শক্তিতে প্রাণে শাস্তি আসে ৮ 

তীর পর বল্লেন 

স পরি অগাৎ, শুক্রং (শুর্ুং ) অকায়' অব্রণং অন্নাবিরং শুদ্ধং অপাপ- 

বিদ্ধ কবি: মনীষী গরিভূ: ্য়ভূঃ যাথাতথ্যত; অর্থান্ ব্যধথাৎ শাশ্বতীভ্য: 
সমাভ্যঃ। | 

পা পপ পপ স্পা 

ইত্যয়ং সপ্তমো মন্ত্র স্বরূপপ্রতিপাদকঃ। 

সোহহমশ্মি স এবাহং ত্র্ৈবাম্মীতি বাক্যতঃ॥ ৭ ॥ 
ইতি পরমহংস প্রীমৎ স্বামী বদ্ধানন। সরশ্বতী বিরচিতে 

 ঈশাবান্তরহস্তে সপমমন্্ার্থ নিরূপণমূ। ৭ ॥ 

সইত্যাদি।  স.পরাগাৎ তিনি সর্বব্যাপী? শব (শুরু বর্ণ বাঁ শুদ্ধ) অৰায়ং 

(দেহজয়বর্জিত চিন্ময়বপুধারী. হৃতরাং ) অক্নাবিরং( স্বাযুহীন ) শুদ্ধ (উদাহীন? 
“ অপাপবিদ্ধং ( মায়াতীত বা কর্মহীন ) করি; (সর্বজ্ঞ) নী (চর পার (মর) 

অভিতবকারী ) বয়: (হয জাত) যাখা তথ্যতঃ শাখ হীভাঃ সসাভ্য; অর্থান্ বাধা 
(নদ হজে তর মহা গ্রকান করেন )। |: 
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বাক্োর দ্বার! যতটুকু তা" শ্বরূপ বল! যেতে পারে তা, বলা যাঁকে 
৫] সল্তি অগশ যে তীা'র উপ্লাতনন্ন। ক'রে সে তারে পায়। 

তখন বুঝতে পারে যে তিনি শুত্রল কি না শুর অর্থাৎ শুদ্ধ । 
অক্কাম্ত্রৎ, অর্থাৎ আমাদের মত জড়-দেহ-হীন। অত্ালিল্লহ, 

সে জন নিশ্চয়, সর্বব্যাপী হয় 
_ শুদ্ধ সেই কায়-হীন 

অব্রণ অস্সীয়ু শুদ্ধ পাঁপহীন 

মায়াতীত কর্মহীন, 

সর্বজ্ঞ, চতুর, সবার উপর, 
বয়স পেজনহয়। 

হতে সতত, মহদাঁদি যত 

হুয়েছে জেনো নিশ্চয়। ৮। 

ভাম্ব্য। এবভৃতাত্বজ্ঞানিনঃ ফলমাহ স ইতি। জগতী। যোই- 
ধিকারী পূর্বোক্প্রকারেণ আত্মানং পশ্ঠতি, স ঈদৃশমাত্মানং পর্যগাৎ 
পর্য্যগাপ্পোতি । ফীদৃশং তত? শ্তুক্রং, শুরুং শুদ্ধং বিজ্ঞানানন্দম্বভাবং 

অকায়ং, ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়: শরীরং যন্ত তম্, অব্রণং অচ্ছিত্রং 

পূর্ণ অন্নাবিরং। ন বিদ্বান্তে স্লাবাঃ শিরা: যশ্য যোইল্সাবিরম্তমূ। অঝ্্ৈব' 

হেতুগর্ভ বিশেষণ-মাহ । শ্তদ্ধং, অন্থপহতং। তদেব, স্পষ্টয়তি অপাপ- 
বিদ্ধং ধর্্মাধন্মবঞ্জিত্তং। কায়াদিরহিতোইপি পরমাত্মা জগৎ সর্জজনাদি 

করোতি অনিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাহ কবিরিতি। জ্ঞানী যং পর্ধ্েতি স আত্মা 
শাশ্বতীভাঃ সমাভ্ঃ শাশ্ব তীযু সমু যাথাতথাতঃ, বধার্থসবরূপান্, অর্থান্, 
পদদার্থান্, ব্যদধাৎ, বিদধাতি। কীদৃশঃ সঃ? কবিঃ, সর্ধজ্জঃ, মনীষী, 
মেধাবী, পরিভূ সর্ববস্য বশী, হবয়ডূঃ দ্বতন্্ঃ। ৮। 



নাফ প্রভৃতি শুন্য অর্থাৎ স্থুল সুষ্মাদি জড় দেহ না থাকিলে জড় উপাদানও 
থাকৃবে না। স্থৃতরাং আব্রণীৎ ক্ষতাদি রহিত। শুদ্ধ রাগাদি- 
দোষরহিত। অপাপব্িদ্ষং, পাপশূন্ত বা কর্ণরহিত। ন্কতিঃ 
নর্বজ্ঞ। "্মন্নীন্্ী চতুর। সলিভভঃ সকলের শ্রেষ্ঠ। স্স্ম্ভ,£ 
ধাহার কাহা হইতেও জন্ম হয় নাই। তিনিস্পাশ্বতীভ্ভঃ 

শ্পপীপ্পপাপলপ পাশা শপপপপিপ ১৬ পি হা পিই এপি পিপি শী শী শীশিসসপীপপসপ পাপএপপী পপী পপ শপ ৯ সপ শপ ০ পাপ পপ 

ঈশাবাস্তরহস্তমৃ। 
্রঙ্মাত্মা! সকলং বিশ্বং তশ্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। 

জীবাঁজ্ঞানবশাদেব চাষ্টমোহয়ং প্রবর্ততে ॥ ১ | 
আত্মানং সর্ববগং শুদ্ধং নিরূপয়িতুমন্তীসা ! 

আপ্মোতি সকলং কার্য্যং তস্মাদাত্বেতি গীয়তে ॥ ২॥ 

স পধ্যগাঁৎ পরোহ্যাত্া! সর্ববং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ। 

যচ্চ কিঞি জগৎ সর্ববং দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ॥ ৩॥ 

অন্তর্বহিশ্চ তত সর্ববং ব্যাপ্য নারায়ণ; স্থিতঃ। 

ইতি মন্ত্রো যতঃ শাস্তি স্ত্মান্ডেদো ন বিদ্যুতে ॥ ৪ ॥ 

নিধিভাগঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্ৈৰ সকলং জগৎ । 
শুক্রং জ্যোতিস্বভাবোহয়ং নিত্যচিন্মাত্রবিগ্রহঃ ॥ ৫ । 

লিঙ্গদেহবিনির্ঘ্তঃ সর্ববভৃতগুহাশয়ঃ। 
'একীভূতঃ স্বয়ং চাত্মা! সববং ব্যাপ্য প্রতিিতঃ ॥ ৬। 
তমাতআ্মানং পরং শীন্তং দেহত্রয়বিবজিতম্। 
নিরিক্দ্িয়ং পরং জ্ঞাত্ব! মুচ্যতে সর্বববন্ধনাঁত ॥ ৭ ॥ 
মায়াপাশবিনিমুক্তিং ধশ্্াধন্্মাবিবজিতম্। 
মনসোহপি নিয়ন্তারং সর্ববসাক্ষিণমব্যয়ম্ ॥ ৮ ॥ 
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সন্মান্ভ/ঃ লাথাতহ্যতঃ অর্থানং হ্যদ্ঘাশু অর্থাৎ 
নিত্য কাল মহদাদি বিষয়সমূহ ষথার্থ ম্বরূপে গ্রকাশ ক'র্চেন্। অর্থাৎ 

তার শক্তিবলে মহতত্ব প্রভৃতি প্রকট হ'য়ে নিত্যকাল জগতের হেতু হ'য়ে 

রয়েছে। এইরূপে তাতে তন্ময়তা আসলেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়। 
শি এ এপ এ পপ ০ পপ শান্তা পি কক 

উপযুর্ণপরি সর্ব্বেষাং ভবিতারং স্বয়স্তুবম্। 
বিভূং সর্ববাত্বকং জ্ঞান্বা মুক্ত এব ভবত্যসৌ ॥ ৯ ॥ 
অথব! স পরোদেবঃ সর্ববব্যাপী নিরপ্ীনঃ। 
সর্ববগঃ সকলং ব্যাপ্য স্বয়মেব ব্যবস্থিত ॥ ১০ ॥ 

ব্যবহারেহপি শুদ্ধোহসৌ দেহত্রয়বিবজিতঃ। 
বীজধর্মমীবিনিমুক্তো নিয়ন্তা সর্ববদেহিনাম্ ॥ ১১। 
পরিভবতি কাধ্যাণি পরিভূঃ স্বয়মেৰ হি! 
স্বাতন্ত্েন ভবতীতি স্বয়ন্তৃঃ পারবিশ্বদৃক্ ॥ ১২। 
যাথাতথযত এবারং কর্তবযরথান স্বয়ং প্রভুঃ। 
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যশ্চ প্রজাপতিভ্য এব হি ॥ ১৩॥ 

প্রজাভ্যম্চ বিভজ্যৈব দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ | 
তদেবং পরমাত্মানং নিত্যযুক্তস্বভাবকম্ ॥ ১৪ ॥ 

সোহহমস্ত্ীতি বিজ্ঞায় মুক্ত এব ভবতায়ম্। 

ইত্যেবমহ্টমে মন্ত্র; সমাগর্থনিরূপকঃ ॥ ১৫ ॥ 

সমাপ্তঃ সর্ববগোহ্যাত্স! নিত্যং সর্ববন্ঘভাবকঃ। 

সোহহমস্মীতি বিজ্ঞায় মুচ্যতে সর্ববতোভয়াৎ ॥ ১৬॥ 

ইতি পরমহংস-্রীমৎ-স্বামী-ব্ক্ষানন্দ-সরম্বতি-বিরচিতে 
ঈশাবাশ্যরহস্তে অষ্টম-মন্ত্রার্থনিরূপণমূ। ৮। 



88. পাগল 

“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি 
যেহবিষ্তামুপাঁসতে । 

ততে। ভূয় ইব তে তমে! 
_ যউ বিদ্যায়াধরতাঃ ॥ ৯॥৮ 

এই মন্ত্রটির আর পরচ্ছেদ কর্বাঁর প্রয়োজন দেধূচি না। একেবারেই 
অর্থ বল্চি শুনে যাও। নেবে অবিদ্যাৎ উপ্পাসতে তে 
অন্ধং তন্ন: প্রবিশ্শক্তি যা'র৷ অবিগ্ভাকে আশ্রয় করে, তারা 

পপ ৯ পাপী ও ০৯৮ শত + পলিসি ৮০০ পিপি ১০০ ০ ০ পপ শী পপলপা১৯০সপপএ পা পাাদ ০০০০০ 

অধমিভাদি। যে অবিদ্যামুপাসতে (যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে) তে 
অন্ধংতম; প্রবিশত্তি (তাহারা গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে) যে উতুবিদ্যায়াং রতা 
(আর যাহারা বিদ্যায় রত) তে ততঃ ভূয় এব (তাহার! তদগেক্ষাও গা অন্বাকারে' 
যায় )।১। 

কৃষ্ণ-তক্তি-সার বিদ্যা নাম তার 
তা” ছাড়ি' যে জন হায়! 

ভক্তি-বিবজিত অবিদ্যার পথে 
স্র্গাদির লোভে ধায়, 

তা'রা স্থৃনিশ্চয় অঙ্ঞানে আবৃত 

এই সংসারের পথে, 

পুনঃ পুনঃ হায় সদা আনে যায় 

মুক্ত নহে কোন মতে। 
. ভক্তি-বিবজিত. . আত্মজ্ঞানে রত 

- া'দেরে! অদৃষ্টে তাই, 
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অন্ধ. তমে. ( অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকারে) প্রবেশ করে; ন্মে উত্ভু 

বিদ্াস্ত্রাংল্ল তাঁট তে ততঃ ভুস্বঃ তন্মঃ (গ্রবিশস্তি) 
আর যা"রা বিষ্ঠার আশ্রয় করে তা'রা আরো অধিক তমে ( অন্ধকারে ) 

প্রবেশ করে। তা"র মায় অতিক্রম কর! সহজ নয়। তিনি ব'লেছেন-_ 

পদৈবীহোযা গুণময়ী মম মায়া ঢুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥% 

তা"র দৈবী গুণময়ী মায়াকে কেহ সহজে অতিক্রম ক'ত্তে পারে ন|। 

কেবল যে প্রপন্ন ভক্ত সেইই মায়াকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এই যে মায়া: 
এর দুই মুদ্তি ভিন যুদ্তি আর অনিবদ্যা। মুদ্তি। তি, ধাতুর 
অর্থ হচ্চে জ্ঞান বা জানা কাজেই বিটি তজীন্না আর 

অনিচ্যা1-নন জনন? অর্থাৎ যার! তাঁ?র স্বরূপ জান্তে যত্ব ন! 
ক'রে অন্ধের মত কর দ্বারা ্বর্গাদি লাভে যত্ব করে, তাদের মেই সেই 

- 
পপ পপপিপাপস্পপিশসিপপাসিসাশপসীপপ্পেপী শীতে পেশি পিটিশ পাপী পপ. 

আরো গাটুতর. অজ্ঞানে ডুবিয়ে 

ভবে আসে যায় তাই। ৯। 

, ভ্ডাক্য । ইদানীং পূর্বোক্ত গ্রকারেণানাতবিদঃ বর্ষনিষ্ঠাঃ সত, 

কেবলং কর্ম কুর্বস্ত এব যে জিজীবিষস্তি তান্ প্রতি উচ্যতে অন্ধং তম 
ইতি। যড়নুষ্টতঃ। অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিকীধয়। প্রত্যেকং নিম্দো- 

চাতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায় অন্যান অবিদ্য। কর্ম তাং কেবলং- 

উপাসতে, কৃর্ব্ত হ্ীদপি কর্ম, কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষস্ি, তে 
প্রানিনঃ অন্বমনর্শনাত্বকং তম; অজ্ঞানং প্রবিশত্তি, সংসারপরম্পর!, 



৭৬ পাগল 

কর্মফলে হ্বগীদি লাভ হ'লেও তা"রা অন্ধকারেই থেকে যায়। আবার যার| 
শাস্ত্াদি দ্বারা যুক্তিতর্কাদির সাহায্যে তাঁকে জান্তৈ চায় তাদের আরও 

বিপদ। কেন না সেই অব্বাঙ, নসগোচল্ল তত্বকে বুঝতে 

পারে এমন শক্তি শুদ্ধ জ্ঞানের নাই। কিন্ত মান্মেব ন্মে 

প্রপন্যেন্তে ্মাস্ত্ান্মেতাৎ তল্পস্ভতি তে। তী'তে গ্রপন্ন 

'ইও, বিষ্যা অবিষ্ঞ। ছুই ছাড়, সেই সর্ব শুস্বাতীত পল্রন্ম 
তত্ত্ব পেয়ে কৃতার্থ হবে|” 

আমি জিজ্ঞাস! করলাম “প্রপ্পহ্ম হবো কেমন ক'রে ?” 

তিনি ঝাল্পেন__ 

“হর সেঁ। লাগি রহ রে ভাই, 

তের! বনত বনত বন যাই ” 

কুটস্থে লক্ষ্য রাখ আর নান কর। আপন! আপনি হ'য়ে যা'বে। কিছু 
ক'রৃতে হবে না, অথবা যা করতে হবে তা সেই হদয়বন্পভ আপনিই 

বলে দেবেন, ভাবনা কি বাবা ?” 

অন্ুভবস্তীতার্থঃ। 'ততন্তম্মাদদ্ককারাৎ তমদঃ সংগারাৎ ভৃয়ইব বছৃতর- 

'ছ্রিৰ তমন্ত্ে গ্রবিশত্তি যে উ, বে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলমাত্মজ্ঞানে এব 

'রুতাঃ। ৯। | 
শত পাশপাশি পতি শত ৯ শিপিশিিসপীশপিপ্পী পিপিপি ০ ৩ পিশসপতিও পিপাসা শী পিসী পা পাপ পাপা পাপা পক 

দাক্ষিণাত্য-প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থে নবমূ দশম ও একাদশ মন্ত্রের স্থানে, দ্বাদশ 
ত্রয়োদশ ও চতুদিশ মন্ত্রকে নবমাদি করিয়া নবমাদিকে যথা ক্রমে দ্বাদশ) ত্রয়োদশ ও 

” “চতুর্দশ মন্ত্ররপে লিখিত আছে এবং তদন্ুদারে উবটার্যা কৃত ভাষা, ব্রহ্ধানন্দ কৃত 
'রহস্য প্রভৃতিতেও এ ত্রম দৃষ্ট হয় এজন্য আমরা এই ছয়টি মন্ত্রের রহদা একত্র পরে 
'দিলাম। : | 



চতুর্থ অধ্যায় 

“অন্যদেবাহুবিদ্যয়া 

অন্যদাহুরবিদ্যযী | 

ইতি শুশ্রুম ধীরাণামূ 
যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ৮ 

পদচ্ছেদ করি-_ 

অন্যৎ এব আহঃ বিদ্যয়৷ অন্যৎ আহুঃ অবিদ্যয়। 

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাঁং যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে ॥ 

চিন্তন বিদায়]! অন্যৎ অবিদ্ায়া অনাদেব আহু (বিদায় একপ্রকার 

৪ অবিদ্যায় অনাপ্রকার ফল হয়) ইতি ধীরাণাং শুশ্রমঃ (পণ্ডিতগণের মুখে এরূপ 

শুনিয়াছি) যে তৎ ন; বিচচক্ষিরে (যে পণ্ডিতগণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়। 

দিয়াছেন )। ১০। ্ 

বিদ্যার আশ্রয়ে এক ফল হয় 

,  অবিদ্যা আশ্রয়ে আর। 
জ্ঞীনিগণ মুখে শুনিয়। এ কথ! 

মনেতে বুঝেছি সার । ১০ । 

ভাজ । জ্ঞানকর্দণোঃ ফলভেদমাহ অন্তদেবেতি। বিদ্যয়া 

জ্ঞানেন অন্তদেব ফলং আছঃ। অবিদ্যয়া কর্মণা সাধ্যমন্যদদেব ফলমাহুঃ ।' 

ঘা বিদবায়াত্জ্ঞানেন অন্থদেব ফলমমৃতরূপমান্ত্র্ধবাদিনঃ। অবিদ্যয় 

কর্ণ! চান্তদেব ফলং পিতুলোকাদিরূপমাহুর্বি্বাংসঃ। কর্ণণা। পিতৃলোকে 

বিদায়া দেরলোক£। দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেঠন্তন্মাদিদ্যাং 

গ্রশংসন্তীত্যাদি শ্রতেঃ। . কথমেতদবগতমিত্যাহ ইতীতি:। ইত্যেবং 

করম শ্রতবৃস্তো। বয়ং ঘীরাণা:, ধীমতাং বচন্মূ.। থে আচার্য নোইম্মভাং 

তৎ কর্ম চ জ্ঞানঞ ম্বরূপফলতে! বিচচক্ষিরে...ব্যাখ্যাতবস্তস্তেঘাময়মাগম+- 

পারষ্পর্ধ্যাগত ইতি ভাব। ১*) | | | 



৮ পাগল 

ব্িদ্টযস্স! অর্থাৎ জানহারা অন্য এন আজ্ঞঃ অন্য ফল লাভ 
হয়, তলে পাওয়া যায় না। অন্বি্চ্ন্তরা অর্থাৎ কর্মের দ্বারাও 
অস্যত্ু আহ্ছঃ অন্য ফলহয়। ন্মে নঃ তত হিচচ- 
ক্ষিলোে ধার। আমাদের জন্ত এই রহস্ত ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সকল 
ম্বীল্লাশাম্ ইত্তি শুশ্র ম পৃঙ্ডিতগণের মুখে এমন শুনেছি 1” 

“বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাচ 

_ ষস্তদ্বেদোভয়ত্সহ | 
অবিদ্যয়। স্ৃত্যুস্তীত্ব? 

বিদ্যয্বাম্বতমন্্তে ॥ ১১৮ 

বিদ্যাঞ্চেতাদি | যঃ বিদ্যা চ অবিদ্যাং চ উভয়ং সহ বেদে (তিনি বিদ্যা 

ও অবিদ্যা এই উত্তয়কে ম্বরূপতঃ জানেন) স অবিদায়। মৃত্যুং তীর্তী বিদ্যা] অমৃতং 

অন্নতে (তিনি অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে উতীর্দ হইয়া! বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব 

লাভ করেন) । ১১। ৰ 

বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞান আর কর্ণ 
স্বরূপ যে জানে তার। 

কর্মে মৃত তরে অম্ৃতত্ব পরে 
জ্ঞানে লভে বাক্য সার। ১১। 

-স্ভাম্য। সমূচ্চয়মাহ বিদ্যামিতি। বিদ্যা জ্ঞান) অবিদ্যাঞ্চ 
কর্ধ চ যৎ তদেতহুভয়ং সহ একেন পুরুষেপীনুষ্টেরং যো৷ বেদ জানাতি, 
.যদ্ধা বিজ্যাতুজ্ঞানমবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ধ চ ছয় পরষ্পরশমুচটয়ার্থ, 

তদ্ভয়ং' সহ পুকুঘা্থ-হেতুত্দেন যো বেদ, একেনৈব পুরুষেণাহুষ্টেয়মিতি 
জানাতি 'ল অবিদ্যয়া ঈশ্বরাপরণবৃধটা কৃতানীমাঁহোআদিকর্দণা মৃত্যুং 



্তু্থ অধ্যায় এট 

এ মন্ত্রটর পদচ্ছেদ করবার দরকার নাই। ম্বঃ তত লিন ক 

অন্বদ্টাৎ চু উভ্স্ত্রতসহ তেছ্ যিনি জ্ঞান ও কর্ম এই 
রে তাতে অর্পণ করৃতে জানেন, তিনি অবিিচ্যস্থ। 

তুযুক্তীস্ত্ব বিদ্দম্্া অস্থতিৎ অন্ন হতে। তিনি কর্ম 

রা মান অর্থাৎ অন্তঃকরণের.মালিন্ত হতে উত্তীর্ণ হয়ে জান ছার 

অস্সতত্সব প্রাঞ্ধ হন। 

“অন্ধং তমঃ প্রবিশ্তি 
যেইসম্ভৃতিমুপাসতে । 

তিতে। তুঁয় ইব তে তমো 

যউ সন্তৃত্যাতরতা ॥ ১২॥৮ 

মারকং অস্তঃকরণ-মলং তীত্ব। অস্তঃশুদ্ধ্যা কুতরুত্যো তৃত্বা বিদয়াত 
জ্ঞানেনামৃতমমৃত ত্বং মোক্ষম তে প্রাপ্পোতি ॥১১।॥ 

অন্ধংতম ইত্যাদি। যে অসভভূতিং উপাসতে (যাহার! প্রকৃতির উপাসনা করে) 
তে অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি (তাহার গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে) যে সন্তুঙ্যাংরতাঃ 
€যাহার! প্রকৃতির গুণে গুণবান হিরণ্াগর্ভাদিকে স্বতঙ্ত্রভাবে রত হয়) তে ততঃ 
য় ্ তম; (তাহার। তদপেক্ষাও অধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়) ॥ ১২। 

প্রকৃতির পারে পুরুষ আমার 
তাহে করি অবহেলা, 

যে রহে'নিয়ত প্রকৃতিতে রত 

করে উপাস্ন-খেলা, 

- জড়ত্বতাদের ফল কপালের 

সন্দেহ তাহাতে নাই 



৮৩ পাগল 

সম্ভৃতি শব্বের অর্থ উৎপত্তি। বিশ্বো্পতির কারণ-অন্থসন্ধানের 

নাম সম্ভৃতির উপানা। অসন্ভূতি শখের অর্থ উৎপত্তি নয় অর্থাৎ এই 
বিশ্বের কেই কর্ত নাই স্বতঃই লয়োদয় হচ্চে এইরূপ ধারণার নাম 
অসভূতির উপাসনা। স্বতরাং__- 

অজ্ঞানত। নিয়া নরকেতে গিয়া 

ভবে করে যাওয়া-যাই । 

সেই পুরুষের প্রকৃতি-গুণের 

অবতার যে সকল, 

সেহিরণ্য গর্ত আদি দেবগণ 

কার্যে রত অবিরল। 

তাদের স্বতন্ত্র দেবতা ভাবিয়। 

“যারা উপাসনা ক'রে, 

তাঁরা আরো তমে যাইবে নিশ্চয় 

কি উপায় তা"র তরে ? ১২। 

ভ্ডাম্বয। অধুনা ব্যাক্কতাব্যাকতোপাসনয়ো নমুগ্চিকীর্যম। গ্রত্যেকং 
নিন্দোচ্যতে। যে অমন্ভৃতং সম্ভবনং সম্ভৃতি কাধ্যস্ত উৎপত্তিরুৎপন্তি 
বিশিষ্টাবা তশ্যা অন্া অসন্ভৃতিঃ প্রক্ৃতিঃ কারণং তামব্যাকতাখ্যা- 
মবিদ্যাকামকর্মনবীজভূতামর্শাত্মিক! মুপামূতে' তে দম্রূপমেবান্ধং তমঃ 
গ্রবিশস্তি সংসার মেব প্রাপ্মবন্তি। যে তু সন্ৃত্যাং কার্যাব্রদ্ষণি হিরণা- 
গর্ভাদৌ উ এব রতান্তে ততন্তম্মাদপি ভূয়: বহুতরমিব এব তমঃ 

প্রবিশস্তি ॥ ১২ 



নর্থ অধ্যায় ৮৯ 

“অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ | 

অন্যদাহুরসন্তবা | 

ইতি শুশ্রুম ধারাণামৃ 

যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ 

অস্তদেবেত্যাদি। সম্ভবাৎ অন্দেবাহ (মন্তুতির উপাসনার অন্যবিধ ফল) অসম্ভবাৎ 

অন্যদেবাহ ( অসন্ভুতির উপদনার অন্তবিধ ফল ) যে ন; তৎ বিচচক্ষিরে তেষাং ধীরাণাং 

ইতি শুশ্ষন (যে নকল মহাজ্স| আমাদিগকে ইহা! বুঝাইয়াছেন উহ| ঠাহাদের মুখেই 

শুনিয়াছি )। ১৩। 

এই উভয়ের উপাসনা ফল 

, ভিন্ন ভিন্ন স্থনিশ্য়। 

জ্কানীগণ মুখে শুনিয়া এ কথা 

জেনেছে মম হৃদয় । ১১। 

ভ্ডান্য। অথোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয় কারণং অবয়বতঃ ফল- 

ভ্দমাহ অন্যদেবেতি । সম্ভবাৎ সম্ভৃতে কার্য ব্রদ্ষোপাসনাদন্যদেব 

ঘুথগেব অদ্ধতরতমঃ প্রবেশলক্ষণং ফলমাহু: কথয়স্তি ধীরাঃ। তথা- 
সম্ভবাদসভ্ৃতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্যদেব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ গ্রবিশস্তীত্যানঃ 
ইতোোবংবিধং ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রম বয়ং শ্রুতবস্তঃ। যে ধীর! 
নোইম্মাকং তত পুর্বং ত্বৃত্যসন্ৃত্যুপাসনফলং বিচচক্ষিরে 

ব্যাব্যাতবস্তঃ ॥ ১৩। 

তু 



৮২ পাগল 

সম্ত,তিঞ্চ বিনাশঞ্চ 
যস্তঘেদৌভয়তখসহ । 

বিনাশেন মৃত্যুং তীর্তব! 
সম্ভৃত্যাসৃতমশ্শতে ॥ ১৪ ॥% 

 মন্ৃতিফেভাদি। হ; স্ভুতিক বিনাশ উতং সহ বেদ (ষে ন্ভৃতি ও 

অমন্ভুতিকে পরম্পর সহকারী বলিয়া জানে) [বনাশের মৃত্াং তীন্ব সন্তুতাং 
অমৃতং অগ্তে (সে অসম্ভৃতি সহায়ে মৃতুার দ্বারা সন্তৃতি ঘ্বারা অমৃতন্ব লাভ করে )1১৪ 

এ উভয় যদি একত্র করিয়া 

রঃ জানিয় করে সাধন, 

অসন্ভুতি ফলে মরণ তরিয়া 
সম্ভৃতিতে নিত্যধন। ১৪। 

ভান । যতঃ এবমতঃ সমৃচ্চয়ঃ নতাসন্ৃতাপাসনয়োধুজ 
' একৈকপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ সম্ভৃতিঞ্চেতি। সম্ভূতিম্ অসম্ভৃতিং রতি 

অকার লোপশ্ছান্দসঃ বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভঞ্চ যঃ তৎ বেদ উভয়ং 
লহ বিনাশে। ধর্দ যন্ত কার্যন্ত তেন ধশ্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি 
তেন বিনাশেন হিরণাগর্তাছাপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্যাদিং তীত্বণ অতীত্য 
অনভৃত্য। অব্যাকৃতোপাসনেনাম্বতত্বং আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণং 
অধুতে সমূগ্চয়োপানায়ান্ত অনিমাদ্যৈ্ব্যলক্ষণং গুঁভফলং ভাবীতি 
বোখাম্ ॥ ১৪। 

ঈশাবাস্যরহস্যমূ! 
স্য স্বর্ণ জ্ঞাতব্য; পরমেশ্বরঃ | 

ইতি প্রথম-বেদার্থঃ সমাগেব প্রদর্শিত; ॥ ১।. 
__. অগ্নিহোত্রাদি কর্মাণি তদশক্তেন সর্বদা । 

 কর্তব্যানি দ্বিতীয়োহপি বেদার্ধোহয়ং প্রদর্শিত ॥ ২॥ 



পতুর্থ অধ্যায় ৮৩ 

এই উভয় মন্ত্র বা মনত্ত্রয় সাহায্যে আমর! বুঝতে পার্বো যে প্রকৃতি 
অর্থাৎ অনস্ভতির এবং পুরুষ অর্থাৎ সম্ভৃতির পৃথক উপাসনা হয় না 
রর. ++. ৯, ৯০০০-৬৬-৬০ ৬. ৩ পাস্পিসপাীপিশ পাশাপাশি শপ পা পল এপ ২ ০ পলা অপ পপি 

বিরোধং দর্শযিত্বা তু তয়োরেব.হি মন্ত্রয়োঃ | 
বুহদারণাকে শাস্ত্রে ব্যবহারোহপি দর্শিতঃ ॥ ৩। 
কামুকস্য তু সংসারে! নিষ্কামস্য পরা গতিঃ। 
ইতি প্রদর্শনা্থস্ত নবমোহয়ং প্রবর্তৃতে ॥ ৪ ॥ 
অন্ধং মূঢ়ং তমো যান্তি যে মায়াং সদুপাপতে। 

_ বিরক্ত! অপি সংসারানৈষ্ষাম্যং যে বিদ্র্নরাঃ ॥ ৫ ॥ 
অসম্ভৃতিবচসাত্র মায়াতত্বং প্রকথ্যতে।  ॥ 
মায়াতন্বাত্ত, সংসারো! জায়তে সর্ববদেহিনাম্ ॥ ৬। 
ভু়ঃ পুনস্তমে। যান্তি সন্ভৃত্যাং যে রত নরাঃ | 
সম্তবনঞ্চ সম্ভুতিলিক্গং সপ্ডদশাত্বকম্ ॥ ৭ ॥ 
মায়াঝজস্থ কার্যযং তৎ সুত্রাত্মানং প্রচক্ষতে | 
কার্ধ্যকারণনির্দম-স্তং জ্ঞাত্বাত্মানং বিমুচ্যুতে ॥ ৮ ॥ 
নবমোহপি সমাপ্তোহয়ং সংক্ষেপাথ প্রদর্শকঃ | 
সমুচ্চয়চিকীর্ষীর্ঘ দশমোহপি প্রবর্তৃতে ॥৮॥ 

'ইতি পরমহংস-্রীমৎস্বামী-রক্ষানন্দ-সরম্বতি-বিরচিতে ঈশাবান্তরহন্তে 
নবম-মন্তর্থ-নিরূপণম্। ১২। 

সম্তবাদন্যদেবাহুঃ ফলং কাধ্যস্য চিন্তনাৎ। 
কারণাদ্বীজরূপস্য চিন্তনাদন্যদেব হি.॥ ১॥ 

 ইত্যাুর্ক্বেদবিদ্বাংসঃ ফলভেদং বিচক্ষণাঃ। 
আতবন্তোবয়ং পূর্ববমীচারয্যানাং মহাত্মনামূ॥ ২॥ 
ব্যাখ্যাতবন্তো যেহম্মস্যং গুরবন্তত্বদশিনঃ | 
তেষামেবহি তদ্বাক্যং ফলতেদ প্রদর্শকম্ ॥ ৩ ॥ 



৮ পাগলে 

প্রকৃতির সাহাধ্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে পুরুষকে পেতে হবে । তাই: 

আগে ল্লাই চাই। | 

মতিভেদাত্ত, ভেদোহয়ং দর্শিতে! ন তু বস্তুতঃ 
ধীরাণাং পরমং বাক্যং ব্রহ্মতবপ্রদর্শকম্ ॥ 3 ॥ 

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞচ ত্রন্মেব পরমং ফ্ুবম্। 
ইথ্থং দশম্ মন্ত্রোছপি সমাঁসেন সমাপিতঃ ॥ ৫ ॥ 

ইতি পরমহংদ শ্রীমত্-স্বামী-ব্রন্ষানন্দ-সরম্বতি বিরচিতে ঈশাবান্তরহস্তে 
| দশমন্তার্থনিরূপণম্। ৯৩। 

সম্তৃতিং কাধ্যরূপঞ্চ বিনাশং কারণান্বকম্। 
একাদশোহুপিমন্ত্রোহয়ং তায়োরেকত্বদর্শকঃ ॥ ১॥ 
কাধ্যকারণয়োরৈক্যং যো বেদ সততং নরঃ। 
বিনাশেন মৃত্যুং তীন্ত্র সন্তৃত্যামৃতমন্্রততে ॥ ১১ ॥ 
যস্মিন বিনশ্যতি কার্ধ্যং বিনাশং কারণং পরম্। 
মায়াবীজঞ্চ তত প্রোক্তং চৈতন্যকবলীকৃতম ॥ ১২॥ 
তয়োপাসনরা মৃত্াং তীর্ক্ণ স্বাভাবিকং তমঃ। 
হিরণ্যগর্ভোপাসনয়া সন্তৃত্য। মুচ্যতে বুধঃ ॥ ১৩।। 
আত্মবিদ্যাবধিঃ দোহথ পরং কারণমুচ্যতে । 
সাক্ষী চেতা জগদ্বীজমন্তর্ধ্যামীতি চ শ্রুতৌ ॥ ১৪ ॥ 
কার্য্যকারণরূপঞ্চ ব্রদ্মৈব কেবলং শিবমূ। 
কাধ্যকারণনিমুক্তং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 
ইত্যেকাদশমন্ত্রোহপি সমাপ্তস্ততববোধকঃ। 

ব্রন্ষমৈব পরমং শুদ্ধং ব্রদ্মৈবাহং সদাদয়ম ॥ ১৩ || 
ইতি পরমহংস শ্রীমৎস্বামিব্দ্ষা নন্দদরম্বতি-বিরচিতে ঈশাবাশ্যরহস্তে 

একাদশমন্তার্থনিকপণং ॥ ১৪ | 



তি্ঘ অধ্যায় ৮৫ 

আমি বল্লাম “ভাল বুঝ্লাম না? 
তিনি বলেন “দেখে বুঝে। | শুনে বুঝ! যাবে না।” 
আমি জিজ্ঞাসা কবৃলাম “কবে ?” 

১৯১১১ ১0১১১১১১১১১ 

ন্রণাবদ্ধাতে জন্ত বিদ্যায়! চ বিমুচ্যতে | 

ইতি প্রদর্শনার্ঘন্ত ্বাদশোহয়ং প্রবর্তৃতে । ১॥ 

অন্ধং মুঢ়ং তমো যাল্তি কেবলং কণ্্ম-চিন্তকাঃ | 

দেবতোপাসকা যে চ তেহপিযান্তি পুনস্তমঃ ॥ ২॥ 

একৈকোপাসনাং ভিন্নাং নিন্দায়িত্বা পুনঃ পুনঃ | 
একেনৈব ছয়ং সেব্যং শ্রুতিরাহ পুনঃ বয়ম্ ॥ ৩। 
ইতি দ্বাদশমন্ত্রোহপি সমাসার্থপ্রাদর্শকঃ | 

সমাপিতঃ স্বয়ং শুদ্ধং ব্রন্মৈবাহং সদদয়ম্ ॥ ৪ ॥ 
ইতি পরমহংস্ শ্রীমৎস্বামীব্র্ষানন্দসরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্তরহন্তে 

॥.. দ্বাদশমন্ার্থনিরূপণং ॥ ৯॥ 

একত্বং তু ন চৈবাস্তি রবিশার্বরয়োরিব। 
পৃথগেব দর্শযিতুং কর্্মবিজ্ঞানজং ফলম্॥ ১ ॥ 
ভ্রয়োদশোহপি মন্ত্রোহয়ং স্বয়মেব প্রবর্তৃতে। 

বিদ্যায়৷ অন্য দেবানুঃ পৃথগের ফলং বুধাঃ ॥ ২॥ 
অবিদ্যয়! অন্যদানুরগ্রিহোত্রাদি কন্মরণঃ 
অআতবন্তো বয়ং বাক্যং ধীরাণাঁং তন্বদর্শিনাম্ ॥ ৩ ॥ 

ব্যাখ্যাতবন্তে৷ যেহম্মভ্যং গুরবে! ব্রহ্মততৎপরাঃ। 

তেষাং বাক্যং ব্রর্থতত্ববোধকং পরমং বম ॥ ৪ ॥ 



৯৮৬ | পাগল 

তিনি বালেন “হঠবে। ব্যস্ত হ'বার কর্শ নয়। কুটস্থে লক্ষ্য রেখে 
প্রারদ্ধের জন্য পিঠ পেতে চ'লে যাও। কুছ পরওয়। নেহি” 

ইতি ভ্রয়োদশো মন্ত্রঃ পৃথগর্থপ্রদর্শকঃ। 
বোধকো৷ ব্রহ্মতন্বস্য সমাসেন নিরূপিতঃ ॥ ৫ ॥ 

ইতি পরমহংস গ্রীমৎস্বা মিত্রন্মানন্দ-সরধ্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্তরহস্যে 
ত্রয়োদশ-মন্ত্ার্থ নিরূপণম্। ১০। 

পৃথক্ফলং বিদ্যতে চে অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ণাম্। 

উপাসনকলধ্ৈৈব কথং বা ক্রিয়তে তদ! ॥ ১॥ 

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে। 
ফলং সম্যক্ প্রবক্তব্যং কৈবল্যপ্রতিপত্তয়ে ॥ ২॥ . 
অগ্নিহোত্রঞ্চ বিদ্যাঞ্চ দেবতোপাসনং পরমূ। 
একীকৃত্য চিন্তিতং চে কৈবল্যং লভতে পরম্॥ ৩ ॥ 

পদ্যতে গম্যতে চেতি স্ব-স্বরূপং নিরঞ্জনমূ। 

দ্বিবিধং তৎ পরং ব্রহ্ম সগুণং নিগুণাত্মকম্ ॥ ৪ | 

নিগুণং বাস্তব ব্রহ্ম সগুণং পরিকল্লিতম্। 
কর্ম বিদ্যাং চেকীকৃত্য যস্তছেদোভয়ং বুধঃ ॥ ৫ ॥ 

মৃত্যু তীর্ব! কর্্মণা তু বিদ্যায়ামৃতমশ্নতে । 

হিরণ্যগর্ভমাত্বানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনম্ ॥ ৬॥ 

তং প্রাপ্য তেন সার্দং তু পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি | 

ইথতুর্দশো মন্ত্রঃ সংক্ষেপেণ নিরূপিতঃ ॥ ৭। 
' ইতি পরমহংস গ্রমৎশ্বামিত্রদ্ষানন্মসরস্বতিবিরচিতে ঈশাবান্তরহস্টে 

চতুর্দশমন্ার্থনিরূপণম.॥ ১১। 



চতুর্থ অধ্যায় ৮৭ 

“হিরগ্য়েন পাত্রেণ 
... সত্যস্তাপিহিতং মুখং | 

তত্বং পুষন্নপাৰৃণু 

_. সত্যধশ্দায় দৃউয়ে ॥ ১৫৮ 

পদচ্ছে্র করিলে হয়_ | 

হিরগয়েন পাত্রেণ সতাস্ত অপিহিতং মুখং। 
তত ত্বং পুষন্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। 

হে সুমী! হে স্থধ্য, তুমি হিরণ্নয় পাত্র, এ হিক্পপস্কেন 

সাজ্রেশ তোমার এ জ্োতিন্য়মগ্ডল-মধ্যে সভ্যস্য সেই 
সী 

্ 

হিরগরয়েনেত্যাদি । হিরগয়েন পাত্রেণ (জ্যোতির্শয় পাত্র দ্বার! অর্থাৎ শর্য্যমগুলে ) 
সতাসা (পরমতত্ব শীহরির-_গ্রীু্জের একটি নাম সত্য যখা__“হরিং সতা জনার্দনং 
ইত্যাদি স্তব ) মুখং (রূপ) অপিহিতং (আচ্ছাদিত আছে) সতাধন্থ্ীয় দৃষ্টয়ে (সেই 
সতোর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ) হে পুষন্ (হে ছুর্যা) তৎ পিধানং (মেই আচ্ছাদন ) 
ত্বং অপাবৃণু (তুমি সরাইয়। দাও )। ১৫। | 

ভক্তের পোষণ কর তুমি, তাই 

পুষা যে তোমার নাম; 

তোমার কৃপায় ইষ্ট ফল পায়, 

হয় সবে পূর্ণকাম। | 
তেজোময় তব মণ্ডলের মাঝে 

সেই হরি প্রেমময়, 

সত্য-নারায়ণ নামে যেই জন, 

আছে জানি দয়াময়। 



৮৮ পাগল 

ভগবানের স্যুখৎ অর্থাৎ রূপ অপিহিতহ অর্থাৎ আচ্ছাদিত 
র'য়েছে। আমরা তাঃরে ধ্যান করি কি বলে জানকি? 

“ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমগুলমধ্যবর্তী- 
নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ | 

কেয়ুরবান্ কনককুগুলবান্ কিরীটা 
হারী হিরগ্ময়বপুর্ধুতিশঙ্থচক্রঃ 1৮ 

তোমায় দেখিয়েছি যে এই স্বুর্মেয আর ঘেই জ্থুর্খে্য আর 
নন্ষল স্বৃর্ধ্যেই তিনি পূর্ণরূপে বিষ্মান। কিন্তু বাবা, এ সুধ্যের 

দিকে চেয়ে দেখলেই ত সে ন্মোহন্ম মুক্তি দেখতে পাইনে । তাই 

সেই চিশুস্তুত্র্ক্কে বলি, তুস্মি হিরগায়পাত্ররূপে তোমার 

জ্যোতির্ম্ নব-জলদ্-্কীন্ভি লুকিয়ে রেখেছ কেন? 
কি বল্চো নাথ? | 

৬পাশািাাাাটটী 

সে সত্যের ধর্ম তা'র প্রেম-মর্্ম 
জানিতে বাসন! প্রাণে, 

খোলে! আবরণ করি দরশন 
তোযো আজি কৃপাদীনে। 

শুধুই দেখিব প্রাণ জুড়াইব 
: আর কিছু নাহি চাই, 

প্রেমানন্দ কয়, প্রেমানন্দময়, 

যেন পদছায়া পাই। ১৫। 

ভাজ । এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্য প্রতি, পরমাত্মম্বরূপং নিরপ্য, 

তৎসাক্ষাকারো মোক্ষসাধনং ইত্যতীতগ্রস্থেনোক্তমূ। নম. চেশ্বর 

সাক্ষাৎকারে ন শ্রবণাদি মাত্রেণ ভবতি, নাপি মোক্ষ: সাক্ষাৎকারমাত্রেণ, 



চতুর্থ অধ্যায় ৮৯ 

“নতু মাং শক্যসে ভ্রফট,মনেনৈব স্বচক্ষুষা 1” 

আমি ত বল্চি নাযে এ চোখে দেখাৎ। সেই ক্রুম্মেত্ত্রিস্ত্ 

দাও যাতে তোমার মোহন মৃরতি দেখিতে পাই, তোমার মধুর বচন 
শুনতে পাই, তোমার ও মদনমোহন দেহের মলয়জ-গন্ধ আত্্রাণ করৃতে 
পাই, তোমার ও কমল-চরণনিঃস্থত স্থুধা-ধার! আম্বাদন ক'রে ভব- 

কষুধা-তৃষ্ণ! দুর ক'র্তে পাই, আর এ কমল চরণ ছু"্ানি স্বদয়ে ধারণ 

ক'রে বল্তে পারি 

“প্রণতদেহিনাং পাঁপকর্ষণং 

তণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্। 
কপপ্প পা পিসি পপি 

কিন্তু ভগবদন্থু গ্রহাদেব। অতঃ অনুষ্ঠিতশ্রবণমননাদিকেনাপি সাক্ষাৎ- 

কারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং যথা ভগবংপ্রার্থনং কার্ধ্যং, 

ততপ্রকারপ্রদর্শনার্থা হিরণায়েন পাত্রেণেত্যাছাত্বর মন্ত্রাঃ। তত্রাদদিতা- 

রূপোপাসনমাহ, হিল্লগ্স্স্েন্ন গ্পাভ্রেপেতি | অনুষ্টপ,। হির- 
ঘয়মিব জ্যোতির্মীয়ং যৎ পাত্রং, পিবস্তি যত্তরস্থিতা, রশ্ময়ে যত্ত স্থিতানিতি 

ব৷পাত্রং স্্্যমণ্ডলং তেন তেজোময়েন মগ্ডলেন সত্যন্য আদিত্যমগ্ডলস্থম্য 

অবিনাশিনঃ পুরুষোত্বমস্য শ্রীভগবতঃ মুখং, (মুখমিতি সর্ববিগ্রহোপ- 

লক্ষণং ) লীলাবিগ্রহম্বরূপং অপিহিতং আচ্ছাদিতং বর্তৃতে । যত তনুখং, 

*হে পুষন্, ( পুষ্ণাতীতি পুষা ততসম্বোধনং ) হে ভক্তপোষক, পরমাত্মন্,্বম্ 

' অপাবৃণু অপাবৃতমনাচ্ছাদ্িতং কুরু। কিমর্থং? সতাধর্খায় দৃষ্টয়ে, সত্য- 

র্দস্য মদ্বাদিভক্তজনস্য দর্শনায় সাক্ষাৎ কারায়েতি খিপ্রার্থনমূ॥ ১৫। 

এপি পপপসিসপীাপাশিপপী শট 

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পাঠে পঞ্চদশ ও যোড়শ মন্ত্র সপ্তদশ রূপে, সপ্তদশ 

'অন্ত্র পঞ্চদশ রূপে অষ্টাদশ মন্ত্র ফোড়শ কপে নিদ্দি্ট আছে, এবং তদনুসারে 

ঈশাবাস্যরহস্যাদিও এ ক্রমে রচিত, এজন্য পঞ্চদশাদির রহস্য একত্র প্রদত্ত হইল | 



ও ্ পাগল 

ফণিফণারপ্সিতিং তে পদ্দাম্বজং 

কু কুচেছুন কদধ হচ্ছ 
প্রণতকামদং পদ্মজার্টিিতং 

ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি। 

চরণপন্কজং শন্তমঞ্চ তে 

রমণ নঃ স্তনেষ্র্পয়া ধিহম্ ॥৮ 

“যত্তে স্বজাতচরণান্ুরুহং স্তনেযু 

ভীতীঃ শনৈ; প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্যথতে ন কিংস্থিৎ 

কুপাদিভিভ্রমিতি ধীর্ভবতায়ুষাং নঃ1৮% 

তাই বলি নাথ, তু তু (পিধানং) সত্য হর্ান্্ 

দুষ্টশ্মে অপান্বশ্ আমার মোহের আবরণ সরিয়ে দাও, 
তাহলে সত্যকে শ্রন্দমান্কে দেখতে পাব । 

 *পুষন্নেকর্ষে যম সৃষ্য 

প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মীন্ সমূহ। 
তেজো! যত্তে রূপং কল্যাণতমমূ 
তত পশ্যামি যোহসাবসৌ 
পুরুষ মোহহমন্মি ॥ ১৬॥৮ 

পূবিত্যাদি (হে) পুষন্, একে, যম, হুর্যা। প্রাজাপকা রশ্মিন বাহ (হে দুর্য 
তোমার রশ্মি সংযত কর ) তেজঃ সমূহ ( তেজ নিবৃত্ত কর) যত তে কল্যাগতমং রাগং 

* এই গ্লোকগুলির বাখ্যাদি পরে আছে। 



তুর্থ অধ্যায় ৯১. 

পদচ্ছেদ করা যা*ক্-_ 
পৃষন্ একর্ে যম সূর্য্য ্রাজাপত্য বুহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ 

ষ তে রূপং কল্যাণতমং তত তে পশ্টামি ষঃ অসৌ, অসৌ পুরুষঃ 
সঃ অহং অস্মি॥ 

হে পুঞ্অন্থ! তুমি ভক্তের পোষণ কর তাই তোমায় তোমার 
তক্কের৷ এই নামে সম্বোধন করেন, তোমার জ্যোতিস্ফুলিঙ্সের এক 

একটি কণা হ'তে অনন্ত ব্রন্ষাণ্ডের অনন্ত ত্বুর্থয প্রকাশিত, তাই ওই 
সপ শপ পপ আস পপ সস পপপঠপা্পপরসা+.পপ্াপাআ 

(তোমার যে কলাণতম রূপ )তে (তোমার) তৎ (সেইরূপ) অহ্ং পশ্যামি (আমি 
দেখিব ) য অসৌ৷ (যিনি এ) অসৌ পুরুষ; ( তিনিই পুরুষ ) সঃ অহং অম্মি (আমি সেই 
চন্ময়ের চিৎকণম্বরূপ জীব)। ১৬। 

হে ভক্ত-পোষক, ' ওহে জ্ঞানময়, 
সবার নিয়ন্ত তুমি, 

ভক্তিবেদ্য তুমি ওহে ভগবান, 

ব্রহ্মার আশ্রয়ভূমি। 
তক্তে কৃপাময়.. তুমি চিরদিন 

জানে ইহ! জগজন, 
তব ব্রহ্ম-জ্যোতি ধাধিল নয়ন 

নহে কিছু দরশন | 

ও জ্যোতি ঘুচায়ে দেখাও আমারে 

তোমার স্থনীল-কায়, 

নবঘনশ্যাম কল্যাণ-আকর 

রূপ; স্বথী হবো যায়। 



৯২ পাগল : 

তপনকেও হে গ্ুুক্মন্ ব'লে তা"র ভক্তের! স্তব ক'রে থাকেন) এ 

জ্ঞানার্ঘক্, তুমিই একমাত্র জ্ঞানের আকর তাই তোমায় বনাম 

একে । তুমি আমাদের অন্তরের সংযম সাধন কর, তাই তোমায় 
বল্লাম ল্বন্ম »জ্বর্দির অর্থাৎ পঙ্ডিতগণ তোমায় জান্তে পারেন, তাই 

তোমায় বলি স্বুর্ম/। তুমি প্রজাপতি ব্রদ্ধার অতি প্রিয়, তাই তোমায় 
বলি প্রাজাপত্য। তুমি ল্লন্্ীন ব্যহা (বিগময়)। 

সূধ্য-মগুলের মাঝে আছ তুমি 

বাহিরে স্থুনীলাম্ঘরে, 

অন্তরেও তুমি আছ প্রাণনাথ 

কুটস্থে-_নীল দহরে। 

পুর্ণতম তুমি ওহে প্রাণময় 

চিন্ময় তোমার রূপ) 

আমর! চিতৎকণ, ভিন্ন তত্ব নই, 
একি দেখি অপরূপ । 

তুমি হে আমার মামি সে তোমার 
দিয়ে সব তব পায় 

প্রেমানন্দ হায় প্রেমানন্দে চায় 

লুটাতে ও রাঙ্গা পায়। ১৬। 

ভাম্য। এতদেব শ্পট্াক্তত্য খধির্ধাচতে পুঁঅলিতি। 
উঞ্চিক। হে পুষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে হুর্ধ্য, -হে প্রাজাপত্য রশ্মীন্ 

প্রকাশয়ন্ ব্যহ। তদীয়ং তেজ সমূহ চ (ন্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মদীয় জ্ঞানং 
বিস্তারয়েত্যর্থ;)। যদ্বা হে পূষন্নেকর্ষে যম. তুর্ধ্য প্রাজাপত্য রশ্মীনূ, 
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অস্তরাকাশে তোমার দেহ কান্তি ভ্রক্গজ্যোতিজ 
বিকাশ হ'য়েছে কিছুই দেখতে যে পাই না, এ রশ্মি সত কর 

তেজ হম্মুহ (উপনংহর ) একটু তেজ কমাও নাথ! লবণ 

তে কল্যাণশতন্মহ ল্দপৎ তোমার যে মঙ্গলময় মধুর মৃত্তি- 
খানি, ভত তে (প্রসাদাৎ) পশ্ঠান্সি তোমার প্রসাদে দেই 

রূপ মাধুরী একবার দেখি নাথ। ন্ব£ অন যে তুমি ওখানে আছ 
অনেসী পুকভআ সেই তুমি এই প্রকৃতিরূপা আন্মাল্ল পুচ 
একবার যদ্দি তোমায় পাই তবে ভন অহহ অন্স্ি তোমার এ 

রাঙ্গ। পা'ছু'খানিতে আত্মনিবেদন ক'রে আত্মহারা হই । 

“বায়ুরনিলমম্ৃতম্ 

অথেদং ভন্মান্ততশরীরমূ। 

ও ক্রুতো স্মর কৃতথ্ম্মর 
। ক্রুতো প্র কৃতত্ক্মর ॥ ১৭ |: 

পপ আপ পপ অপ পাপ সত পাাশাািিিীশিশিগ ২ ৮ম্াপাপীাশীশ তিশিশিিটিতি ও শিাশীশীশী তত ৮ শালি ২৮ শতশশাশীশি ১ শত । ১ 

মচ্ক্ষুষ উপঘাতকান্ শ্বান্ রশীন্ ব্যহ বিগময়। তেজঃ আত্মীয়ং 
জ্যোতিঃ সমুহ উপনংহর, মন্দর্শনযোগ্যং কুরু। তথা যু তে তব রূপং 

কল্যাণতমমত্যস্তশোভ নং পরমমঙ্গলং বা তৎ তে তব প্রসাদাৎ অহং 

, পষ্ঠামি। কেন প্রকারেণ পশ্সীত্যত আহ, অ ইতি । যোইসৌ পুরুষঃ 
মগ্লাত্তরস্, অসৌ তদদিতরঃ প্রতীকগ্িতশ্চ মোইহ্মম্মি ভবামি ॥ ১৬। 

বাযুরিত্যাদি। অথ। বাযুঃ অনৃতমনিলং) ইদং শরীরং তল্মন্তং (প্রাণবাহু অমৃত 

অনিল অর্থাৎ মুখা প্রণ বায়ুতে নিশিবে এবং শরীর তম্মান্ত হইবে) হে ক্রতে। (অরে 

মন) ম্মর (কর্তব্যের ম্মরণ কর) কৃতং স্মর (কৃতকর্ধের স্মরণ কর) ক্রতো স্বর. 

কৃতং ল্মর॥ ১৭। 
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পদচ্ছেদ ক'বূলে হ'ৰে-__ 

বায়ুঃ অনিলং অমৃত: অথ ইদং ভম্মান্তং শরীরং 
ও' ক্রুতো স্মর কৃততস্মর ক্রুতো স্মর কৃত ল্মরঃ। 

তার পর যখন দেহত্যাগ হ'বে তখন এ দেহের শ্বাস্সুঃ প্রাণ- 

বায়ু অহ্মতৎ অন্নিলহ মৃখ্য প্রাণবাযুতে মিলিত হবে হেন ত 
তুন্ষি নাথ! আর এখানে ভূলোকে যে স্থুল দেহ রেখে যাব, সেই 

১ 

যবে দেহ ছাড়ি যেতে হ'বে মোরে 

তবে প্রাণ বায়ু মোর 

মুখ্য প্রাণ সনে যাইবে মিশিয়া 
না রবে ভবের ঘোর। 

এ স্থন্দর দেহ ভম্ম-শেষ হবে 

চিহ্ন নাহি রবে তার; 

প্রাকৃত একায়  প্রপঞ্চে মিশিবে 

দেখিতে পাবে না আর। 

এই. বেল! মন কর রে স্মরণ, 

এসে এই ভব মাঝে 

করিবার যাহা! করেছকিতাই 

ভুল মি কি নিজ কাজে? - 

পুন বলি মন কর রেস্মরণ 

কিবা ছিলু-করিবার ? 
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ইচ্ছি স্পক্রীল্ৎ ভস্মা্ভৎ হবে । তাই বলি ও ভ্রনতো 

স্কললাত্মক মন স্াল্ল ষ! ভাব্বার তাই ভাব! ক্রুতত স্মল্লপ কি 

করুলে এতদিন, একবার ভেবে দেখ ত্রতো | স্মল্ল ক্রুতত্স্মল্ল 

আবার বলি মন একবার ভাববার মত তারে ভাব, এত দিন যে এসেছে! 

অ। ভানব্বাল্ল তা” ভে'বেছ কি না, একবার ভেবে দেখো । 

“অগ্নে নয় জুপথা রায়ে অন্মান্ 

বিশ্বানি দেব বধুনানি বিদ্বান 

করেছ কিতার প্রেমানন্দে শুধু 

ডুবায়েছো৷ অনিবার। ১৭। 

ভ্ডাম্্য । ইদানীং মরিষ্যতে। মম বাযুরধ্যাত্বপরিচ্ছেদং হিত্বাধি- 
দৈবতাত্মানমনিনং প্রবিশস্বিতি প্রার্থয়তে বান্সুল্রনিলন্নিতি। 
গায়ত্রী। হে পরমাত্মন্, মরিষ্যতে! মম বায়ুঃ সপ্তদশাত্মক-লিঙ্গ-শরীর- 

রূপঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা, অধিদৈবতরূপং সর্বাত্মমমতং 

সত্রাত্মুনমনিলং মুখ্য গ্রাণং প্রতিপদ্যতাম্। ইতি বাক্যশেষঃ | জ্ঞান-কর্ম- 
সংস্কতং লিঙ্গমৃতক্রময়তিত্যার্থ। অথানন্তরমিদং স্কুলশরীরং অগ্বৌ হুতং 
ৎ ভম্মাস্তং তন্মা বসানং ভূয়াৎ। ওমিতি যখোপাসনমোশ্পরতীকাত্মকত্বাৎ 

' সত্যাআবকমসন্যাখ্য ব্রদ্ধাভেদেনোচ্যতে | ও হে ক্রুতো। হে নঙ্ল্লাত্বকং মনঃ 
স্মর যন্মম ম্বর্ভব্যং তগ্যায়ং কালঃ সমুপস্থিতোহত ন্মর তব ব্রন্মচর্যো গাহস্্ে 

চ ময় যৎ পরিচরিতং তৎ শ্বর। তথা কৃতং যল্ময়। বাল্য প্রভৃতি 
অদাযাবদনুষ্ঠিতং কর্ণ তচ্চ ম্মর। ক্রতো ম্মর ক্লৃতং ন্মরেতি পুনর্বচন- 
মাদরার্থম্ ॥ ১৭॥ 
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যুযোধ্যন্মজ্ুহুরাণমেনো 
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮৮ 

গঁ' পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং 
পূর্ণাৎ পূর্ণযুদচ্যতে | 

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় 

পূর্ণমেবাশিষ্যতে ॥ 

ও শান্তি? শাস্তি; শান্তিঃ 9 

অগ্লে অস্মা*্ল্লান্ত্রে স্ুপিহ। নম্র হে অগ্নি, আমা- 

দিগকে সুপথে-পরমার্থ পথে নিয়ে যাও। দেব হ্ুনমাঁন্নি 

বিশ্মীন্িন লিন্বান্ নেয়) হে দেব তুমি ত বিশ্বান্শি বখুমানিন 
শশা 

অগ্নে নয়েত্যাদি। হে অগ্নে স্থুপথা। রায়ে মাং নয় (হে অগ্রি, তুমি স্থপখে। আমা” 
দিগকে পরমার্থতত্বে লইয়। যাও) হে দেব, বমূনানি বিঙনি বিদ্বান, (হে দেব তুমি ত 
ধর্দার্দ সকলি বিদিত আছ )। কিঞ্চ, জুন্থরাণং এন; যুযোধি (আমাদের কৌটিল্য- 
জনিত মালিনা নাশ কর) তে ভুয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম ( তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
করি)। ১৮। | 

হে অনল দেব লয়ে চল নাথ 

স্বপথে মঙ্গল পানে, 

জান ত সকলি ধন্মাধন্্ যত 

মালিন্য আছে এ প্রাণে। - 

জীন ত সকলি কি আর জানা" 

যেব! ইচ্ছা কর তাই, 
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নিন্বান্ম সমুদায় কর্ম জান, জুক্ছল্লাপৎ এনঃ অত্যণ 
হ্ুন্মোছি আমাদের যা কিছু কুটিলতা আছে সব সরিয়ে দাও । 

করি নতি পায় প্রেমানন্দ কয় 

আর কিছু নাহি চাই । ১৮। 

ইতি প্রেমানন্দকূত ঈশাবান্ত-ভাষ! সমাপ্ত । 

ভ্ডঞাম্য। সাক্ষাৎকার প্রার্থনানস্তরং অগ্রিপ্রতীকং ভগবস্তং 

মোক্ষং প্রার্থয়তে অগ্রে নম্কেতি । আগ্রেয়ী ভিষ্টপ্। হে দেব 
ক্রীড়াদি গ্ুণবিশিষ্ট, হে অগ্নে অগ্রি প্রতীক ভগবন্, অস্মান্ স্ুপথা শোভনেন 
মার্গেণ দেবধানলক্ষণেন নয় গময়। কিমর্থং 1 রায়ে ধনায় মুক্তিলক্ষণায় | 

কীদৃশস্বম্?__বিশ্বানি সর্দানি বয়ুনাণি কম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ 

জানন্। কিঞ্চ জুহুরাণং-কুটিলং প্রতিবন্ধকং বঞ্চনাত্মকং এনঃ গাপং অম্মৎ 

অন্মস্তঃ সকাশাৎ যুযোধি পৃথকূ কুরু বিয়োজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো 

বিশুদ্ধয়ে তে তুভ্যং ভূয়িষ্টাং বহুতরাং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম 

কুর্যাম। ঈদৃশাভীষ্টসাধকন্ত তব প্রতি করণং নমস্কার পরম্পরৈব ন 

ত্বন্তৎ প্রত্যুপকরণমৃস্তীতিভাব; ॥ ১৮ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্বলদে ববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজপনেয়- 

সংহিতোপনিষস্তায্বম্। 

ঈশাবাস্যরহস্যমৃ। 
 উপাসনফলং বক্ত,ং মন্ত্ঃ পঞ্চদশঃ স্বয়ম্। 
শাশতং কার্যরূপঞ্চ কৃপয়। তত্পরং পুনঃ ॥ ১॥ 

তত্রৈবোপাসকঃ সাক্ষাৎ বায়ু প্রার্থয়তে স্বয়ম্। 

সূত্রাত্মানং পরং দিব্যমন্ততং শিবমব্যয়ম্॥ ২॥ 
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আমাদের কি আছে যা প্রতিদানে দিতে পারি। তাই বলি তে 

ভুম্তিন্টাৎ নম উক্তি নিন্ম তোমার পায়ে কোটি 
সপ পা পাপা পপাপপাপপাপপাপ পপি সিপী পা পিসী টিপিপি আস লা জা 

প্রাণো গচ্ছতু মে শীত্রং লয়ং গচ্ছতু নিশ্চলম্। 

শাশ্বত শিবমব্যক্তং ব্রন্মেবাহং সনাতনম্ ॥ ৩ ॥ . 
অথেদানীং শরীরং মে ভন্মীভবতু বৈ ধ্রুবম্। 
অমৃতাত্মন্বরূপন্থ ব্রহ্মীভূতম্য কেবলম্॥ ৪ ॥ 

ক্রতোঃ॥ম্মর নিবজায় কৃত কম্ম শুভাশুভম্। 

দবিরাবুত্তিরাদরার্থা ক্রতে। সঙ্কল্প হে স্মর ॥ ৫॥ 

কৃতমুপাসনং কর্ম কলং দীতুং চ শাশ্বতম। 

সত্যং তৎ পরমং ব্রহ্ম নিত্যমব্যয়মেত্যয়ম্ | 

ইতি পঞ্চদশো মন্ত্র: সমাণ্তঃ স্বার্থসাধকং ॥ ৬ ॥ 

ইতি পরম্হংসপ্রীমৎ-স্বামি-ব্রদ্জানন্ব-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্ে 
পঞ্চদশমন্ত্রাথনিরূপণম্ ॥ ১৭ | 

উপাসকেন গন্ভবাং কেন মার্গেণ সাম্প্রতম্। 

ইতি প্রদর্শনার্থন্ত ষোড়শোহয়ং পরবর্তিতে ॥ ১ ॥ 

মন্ত্রো মার্গং দর্শয়িতুং ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি । 
অগ্নে প্রকাশরূপোহসি শোভনেন পথা নয় ॥ ২। 

প্রাপয়াম্মান্মহাভাগ ব্রহ্মলোকমনাময়ম। 

বিশ্বানি দেব সর্ববানি জ্ঞানাঁনি বযুনানি ট॥ ৩। 

বিদ্বান জানাসি সর্বজ্ঞ প্রসীদ বরদো ভব। 
বিয়োজয় জুহ্রাণং কৌটিলাং গাতকং মম ॥৪ ॥ 



চাতুথ অধ্যায় ৪৯ 

কোটি নমস্কার করি। এই ধূলার দেহ তোমার চরণখুলায় পবিত্র করি । 

তুমি গ্ুর্ণ। তোমা হ'তে যা কিছু হয়েছে তা'র মধ্যে তুমি পুর্ণ 
০ 

চে 

অন্তকালে চরীকর্ভ,ং অশক্তাস্তে পরেশ্বর । 

নম-উক্তিং বিধেম ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৫ ॥ 

যোড়শোহপি চ মন্ত্রোয়ং সংক্ষেপেণ সমাপিতঃ। 

নি্ষলং ব্রহ্ম পরমং তদেবাহং সদৌমিতি ॥ ৬॥ 

ইতি পরমহংস শ্রীমস্বামিব্রঙ্মানন্দনরস্বতিবিরচিতে ঈশাবাদ্যরহস্ে 
ষোড়শমন্তরার্থনিরূপণম্ ॥ ১৮ ॥ 

দ্বারং বিনা কগং গন্থুং শক্যতে তরঙ্গ ত২পরমূ। 

সত্যলোকন্য চান্স।নং সুত্রভূতং ঘনাতনম্ ॥ ১॥ 

তত্প্রাপ্তি সাধনদ।রং মন্ত্র সগুদশঃ স্বর়ম্। 

প্রবন্ততে গ্রার্থয়িতুমাদিত্যং সর্ববরূপকম্ ॥ ২। 
. হিরগ্য়েন গাত্রেণ সত্যত্ত ব্রহ্মাণো মুখম্। 

তীক্ষেন জ্যোতিষা ব্যাপ্তং গন্থং নেব তু শক্যতে ॥ ৩। 
রশিজালং নিরাকৃত্য ছ্রং মে দ্রেহি ভাঙ্কর। 

সত্যলোকম্য সত্যাথ্যং ব্রহ্ম গন্ধ মে প্রভো || ৪ || 

ভৃত্যবন্বাং নৈৰ যাচে স্বরূপোহহং তবাঢুত। 

অহং বর্ম পরমং ভবান্ ব্রদ্মৈব কেবলম্ ॥ ৫ ॥| 

আবয়োরেকত। নিত্যং সত্যমেতদ বাম্যহম্। 

পুর্ণতবাৎ পুরুষম্চায়ং যোহসাবাদিত্ামণ্ডলে ॥ ৬ ॥ 

দেহেন্দ্রিয়ধিয়াং সাক্ষী সোহসাবহমিতি স্বয়ম্। 

ব্রহ্ম বৈ পরমং শুদ্ধং ব্রক্মৈবাহং সদদয়ম্॥ ৭ ॥ 



৯১৪৩ পাগল 

রূপে বিরাজিত। চরাচর বিশ্বে তুমি পুর্ণ রূপে আছ। ভূলোকে, 

দুলোকে, গোলোকে, ভিতরে, বাহিরে, তুমি পুর্ণ থেকেও পুর্ণ রূপে 
নিত্য হ্বন্দীবনেে বিরাজ করুচো। শাস্তি দাও। 

এই ব'লে তিনি স্থির হ'লেন। আমি স্থির, নয়নে তা'র মুখ-পদ্প 
দেখৃতে লাগলাম _দেখ্লাম পুর্ণৎ অছ্ঠ পুর্ণৎ ইদধ। 

সম্পূ্ণে। নিখিলস্তাস্য কাধ্যকারণবস্তুনঃ | 
পুরুষোহয়ং ভবেদাত্া৷ পূর্ণদাদ যোহছয়াত্মকঃ ॥ ৮ ॥ 
ইতি ঝাক্যং যতঃ শাস্তি সত্যং ব্রন্গেব কেবলম্। 
ব্রহ্ম সত্যং পরং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ | ৯ ॥| 

ইতি সপ্তদশে। মন্ত্র সমাসেন নিরূগিতঃ। 
সত্যন্ত পরমং সত্যং ত্র সত্যং ঢ পাতু মাম্॥ ১০ ॥ 
ঈশাবাস্যরহস্যন্থ ব্রহ্মানন্দবিনির্মিতম্। 
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞাত্ব। মুচ্যতে সর্বববন্ধনাৎ | ১১ | 

ব্রদ্মেব সত্যং পরম* বিশুদ্ধং 
সর্ববান্তরস্থং সদসদ্বিহীনম্। 

নিরঞ্জনং নিষ্ষলমদ্বিতীয়ং 
তদেব চাহং সততং বিমুক্তঃ ॥ ১২ ॥ 

ইতি পরমহংস-্রীমৎ-্থামি-বরঙ্মানন্দসরম্বতি-বিরচিতে ঈশাবাদযরহন্ত 
সপ্চদশমন্ত্ার্থ নিরপণম্ * ॥ ১*-১৬। 

ঈশাবাস্যরহস্যং সমাধম্॥ 

* এই গ্রন্থে এবং উবটকৃত ভাষ্য ও দাক্ষিণাতোর আরও'কয়েকখানি গ্রন্থে সপ্তদশটি 
মন্ত্র ্বীকার করিয়া পুযল্নেকর্ষে প্রভৃতি মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মন্তরগুলির ক্রমও 
বিগর্যাস্ত হইয়াছে কিন্ত প্র'মৎ শঙ্করা চার্যয প্রভৃতি মহাত্মাগণের ভাষ্য এ ত্রম দৃষ্ট হয় না 
এবং আই্টদশটি মন্ত্রেরই এই গ্রস্থলিখিত ক্রমানুসারে ভাষাদি লিখিত আছে। 



পঞ্চম অধ্যায় 

ধমুখপন্ননিঃস্থত স্থধাধার। পান ক'রৃতে ক'রৃতে আমি বিভোর-- 
আত্মবিস্বত হ'য়ে গেলাম। আমার প্রাণে যে অভূতপূর্ব আনন্বলহরী 
খেল্তেছিল, ত| অপরকে বলে বোঝা"বার উপায় নাই। সহসা মনে 
হলে “একি স্বপ্ন ?” 

প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত হ'লো “হা, এ স্বপ্ন ॥ 
আবার ভাবলাম্, “যদি স্বপ্ন, তবে ত আমি নিদ্রিত। তবে 

আম্মি ক্কে? 
তিনি বললেন *্রীগুরুদেবের পায় একবার দেখ তুন্মি কে?” 
তা'র মেই বাংক্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাহ্জ্ঞান লুপ্ত হলো। মনে 

হলো__সহসা নিপ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখুচি__. 

“এক অপূর্ব স্ন্দর দেশ! সে দেশের সৌন্দর্য বাক্যে বর্ণনা করা ঘায় 
না। সমুদয় ভূমি যেন মণিময়*__ভূমি অপূর্ধব কাননরাজিতে আবুত-_ 

ই বোধ করি এসেই দেশ, যে দেশ জীবের দিদ্ধদেহের নিবাগভূমি। সে দেশ 
সম্বন্ধে পরীব্র্ধনংহিতা বলিতেছেন-_ 

“শ্রয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবে। 
_. জ্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। 
কথ! গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী 

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদীশ্বাদ্যমপি চ ॥ 



৯০২ গাগল 

সে সব গাছের ফুল ফল যেন মণি, মুক্ত।, প্রবালাদিতে গঠিত--সে 
শোভা বাক্যে ব্যক্ত করা অনন্তভব। জগতের জীব সকলেই একদিন ন! 

একদিন দে শোভ1 দেখে চারতার্থ হ'বে। যত দিন ঘুমিয়ে থাক্বে 

দেখতে পাবে না--যে দিন জাগ্বে সেই দিন দেখে প্রাণ রর 
০০ 

স যত্র ক্ষীরান্ধিঃ অতি সর ভীভাম্চ মহান 

নিমেষার্ধাখ্যো ঝা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ 

ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং 

 বিদস্তস্তেসন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ 

(শ্রীশ্রীব্্ষসংহিত। ) 
“যে স্থানে চিন্ময়ী লক্ষমীগণ কাস্তারূপ1, পরম-পুরুষ শ্রী্কষ্$ই একমাত্র 

কান্ত, বৃক্ষমাত্ই চিদগত কল্পতরু, ভূমি চিন্তামনিগণমদী. অর্থাৎ 
চিন্ময়মণিগণময়ী, জল অমৃত, কথ| গান, গমন নাটা, বংশী প্রিয়সখী, 

জ্যোতিঃ চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থই আম্বাদ্য ব৷ ভোগ্য। যে স্থলে 

কোটা কোটা স্থ্রভী হইতে চিন্ময় মহাক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর আবিত 

হইতেছে, এবং যথায় ভূত-ভবিষ্যতরূপ-খগুরঠিত চিন্ম্নকাল নিত্য- 

বর্তমান স্থতরাং নিমেষার্ধ৪ ভূতধর্শ প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ 
পরমপীঠ আমি ভঞ্জনা করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরল-চর 
অনি অন্ন সংখ্যক দাধু ব্যক্তিই গোলোক বলিয়। জানেন ।, 

“তাৎপধ্য। জীবের সর্বোৎকৃষ্ট রস-ভজন ছার! গ্রাপ্য যে স্থান, 

তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নিবিশেষ নয়। ক্রোধ ভয় মোহদারাও 

নির্বিশেষ ত্রঙ্গধাম লাভ হয়। ভক্তগণ রপান্দায়ে চিজ্জগতের পরব্যোম 

বৈকু&্ ব। তছুপরিস্থিত গোলক লাভ করেন। সেই ধাম প্রকৃত গ্রস্তাবে 

অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়াই শ্রেতদ্বীপা। জড় জগতে ধাহারা চরম 



পঞ্চম অধ্যায় ৯০৩ 

দেখ্লাম নেই অপূর্ব কাননে অগণিত কুগ্ত--অগণিত লতামণ্গ। 
চারিধারে যুবতী'গণ কেহ পুষ্পচয়ন কর্চে, কেহ বা মালা গাথুচে, কেহ: 
বা ফুলের অলঙ্কার, ফুলের ব্যঙ্ন প্রস্তুত ক'র্চে-_-আবার সেই সকল 

্রন্থত হ'লে অপর যুবতীর হাতে দিচ্চে। দেই যুবতী সেইগুলি লয়ে 

কোথায় যৰচ্চে। আমারও ইচ্ছ। হ'তে লাগলে! তেমনি ক'রে ফুল তুলে 

রস দিদ্ধিলাভ করেন,_তাহারা সেই জগবন্তরস্থিত গোকুণ, বুন্দাবনে ও 

নবদ্ধীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ব অবলোকন করতঃ গোঁলোন বলিয়া 
বলেন। দেই গোলোকে চিদ্বশেষগত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, 

ভূমি (পর্বত নন্দী বনাদ্রি লহিত ), জল, কথা, গমন, বংশী-বাছা, ন্ 

সুর্য, আন্বাদ্য-আম্বাদন ( অর্থাৎ চতুঃযষ্টি কলার অচিন্ত্য চমতকারিতা ), 
গাভী সকল, অমৃতনি'হত-ক্ষীর ও নিত্যবর্তমানম্য চিমর কাল সর্বদা 

শেভ। পাইতেছেন। বেদে এবং পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে, অনেক স্থলে 

গোলোকের বর্ণনোদদেশ আছে। ছান্দোগ্য বলেন_ | 
“ব্রয়াৎ যাবান্ বা অযমাকাশস্ত্াবানেষান্তহ্থদয়ে আকাশ । 
উত অস্মন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে | 
উভাবশ্সিশ্চ বায়ুশ্চ সূরব্যচব্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুক্ষত্রানি 
যচ্চান্তেছান্তি ষচ্চ নাস্তি সর্ববং তন্মিন্ সমাহিতমিতি ।% 
মূল তাৎপর্য এই যে, এই মায়িক জগতে যত্র-প্রকার বিশেষ বিচিত্রতা 
দেখিতেহ দে সমস্ত এবং ত্দপেক্ষ। আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। 

চিজ্জগন্তের বিশেষ সমাহিত । জড়জগতের বিশেষ অসন্ন।- 
হিতি- হ্ৃতরাং নুখছুঃখদায়ক। আম্নাহিত ভহিশ্শেঅ বিশদ 

চিদানন্দময়। শ্ুদ্ধ-ভক্তি-সমাধি-ক্রমে বেদ এবং বেদোদিত ভক্ত সাধু- 

গণ সেই ধাম, ভক্তিপ্রণিহিত স্বীয় চিদ্বত্তি অবলম্বন করিয়া দেখিতে 
পান এবং কৃষ্ণকুপাবলে স্বীয় সুত্র চিদ্ুত্তি লাভ করিয়া! তথায় শ্রীকফের 
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মালা গাথি। এমন সময়ে দেখ্লাম একটি লতামণ্ডুপে একটি যুবতী 
নিজ্রিতা। তা'কে দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হ'লো। সে যেন আমার 
কত কালের চেনা--আপনার জন। আমি তাঁর দিকে অনিমিষ নয়নে 

চেয়ে আছি, এমন লময়ে আর একটি যুবতী তা'র নিকটে এলেন। 
সেটিকেও আমার আপনার জন ঝলে বোধ হলো-ঠিক চিন্তে ন| 

পারলেও চেনা-চেন! বোধ হ'তে লাগলো । তিনি নিত্রিতার দিকে 
অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন “আজিও জাগ্লে না? আজিও শ্রীরাধা- 

মাধ.বর মেবায় বঞ্চিত রইলে? জীবনের আরও একদিন বুথ! গেল ?” 

এমন সময়ে বনদেবী যেন বল্তে লাগলেন “রজনী অবসান-প্রায় সকলে 
প্রস্তুত হও । এখনি আমাদের শ্ীরাধা-মাধবের হ্থখনিত্রার অবসান 

হ'বে। সকলে সত্বরে লেবাদ্রব্যের আয়োজন কর। পাঁখিগণঃ এই 

বেল। ধীরে ধীরে কুজন কর। ককৃখটা যাও-_কুগ্রসমীপে গিয়ে বৃন্দাবন- 

বিল্া্িনীকে কুগুত্যাগ করতে সঙ্কেত কর।” অমনি মধুর কলরবে 
কানন পূর্ণ হলো চকিতে চারিদিক নিস্তব্ধ হ'লোৌ--সকলে কুপরত্যাগ 

ক'রে চ'লে গেলেন। রইলে। কেবল সেই নিদ্রিতা যুবতী--আর তারি 

সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। পল্পন্মন্সি তচীম্াদ্যক্মন্সি 

চি শব্ষের একটি গৃঢ অর্থ আছে। পল্পক্মপ্সি শবে সমস্ত চিদানন্দ 
বিশেষের মধ্যে শ্ীক্রু্মওই পরতত্ব। তগ্গাস্রা্যিক্মপ্সি 

শবে তাহার অস্াদ্যতত্ব-_শ্্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, ল্লাঁছিহকা! যে 
ক্ুম্গল্লচন অনুভব করেন এবং সেই অন্ভবে ল্লানিক| যে স্তর 

লাভ করেন এই ভাবতরয় ক্লুমেওল্প আস্বাদ্য হইলে, কক পোল্সস্ত্ব 
লাভ করেন। তদীয় গ্রদণিত ল্লঙন সেবাহ্থখ1 ইহাও সেই শ্টেতি- 

দ্বীপে নিত্য বর্তমান ॥ 
শ্রীল ভক্তিবিনোদমহাশয়কৃত অনুবাদ ও তাৎপর্ধ্য। 
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মত অসংখ্য নিত্রিতা যুবতী । কেহ বৃক্ষতলে--কেহ লতামগডপে-:কেহ 

কুপ্ঘধারে-_গণন! ক'রে শেষ করা যায় না। সেই অসংখ্য যুবতীর মধ্যে, 

এঁ একটিকে আর সেই একটিকে মাত্র আপনার জন ব'লে মনে হ'লো।, 

শ্রগুরুদেব ঝল্পেন-_-এরা মকলেই খ্রীললিতা্দেবীর নিজগণ-_সকলেই 
আমাদের আপনার জন। যখন জাগবে তখনই .চিন্তে পার্বে। 

এখন তুন্মি শুই লতান্নগশুপে নিড্রিত1-ধিনি এসে 
তোমায় দেখে গেলেন। তিনিই শ্রীব্পন্নগুঞললী-এখন চল আর 
একদিকে যাই। 

এই কথ| শেষ হ'তে হতে দেখি, সম্মুখে অপূর্ব স্মনিন্মন্দিল্র । 
প্রাঙ্গণে শ্রীব্রজেশ্বরী অসংখ্য সঙ্গিনী সঙ্গে দধিমন্থনে ব্যাপৃতা। কি মধুর 
দৃশ্য _কি মধুর মন্থান্দ্ডোডুত সুমধুর স্বরলহরী। মস্থনকারিণীগণের 
অঙ্গে দর দর ধারে স্বেদজল ঝর্তেছে। শ্রীত্রজেশ্বরী নিজেও মন্থান্দণ্ 
আকর্ষণ কর্তেছেন।” 

ক্রমে প্রভাত হ'লে! শ্রীবজেশ্বরী বল্লেন--“কেউ শ্রীরাধাকে আন্তে 

গেল কি?” একটি যুবতী বালেন-_-“ইা |” 

তরজেশ্বরী বাস্েন_“তবে তুমি শীঘ্র মন্থনকার্ধ্য ছেড়ে রদ্ধনের 
আয়োজন করগে। যা'বার সময় নীলমণির মুখ-ধোবার জল রেখে যেও। 
এখনই আমার নীলমণি জাগৃবে। যদি লব জিনিস ঠিক করা না থাকে, 

“এখনি এনে দধিভাগুগুলি ভেঙ্গে ফেল্বে। আমিও যা'চি--বাছার 

গ্রাতরামের আয়োজন করিগে।” 

এই বলে তিনি আপনার ভাণ্ডের দধি আর একটি যুবতীকে মন্থন 
করতে দিয়ে চলে গেলেন। আর যে যুবতীকে রম্ধনের আয়োজন 
ক'রৃতে ঝলেছিলেন, তিনি নিজের ভাগের দরধি নিকটস্থ কয়েকটি গোপীর 
ভাগে প্রদান ক'রে, শ্রীশ্ঠামহন্দরের জন্ত, মুখ ধোবার জল, দস্তকাষ্ঠ 
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প্রত্ৃতির আয়োজন ক'রে, গৃহদ্বারে রাখলেন; তা"র পর রদ্ধন-শালার 

সম্মুখে বসে রন্ধনের আয়োজন ক'রৃতে লাগৃূলেন--আমি অনিমিষ নয়নে 
তা'র দিকে চেয়ে রইলাম । দেই ভাগ্যবতীকেও আমার আপনার জন 
বালে মনে হ'তে লাগলে|। ক্রমে আরও ছু'এক জন গোপী এসে 
তা'র সহায়তা ক'বুডে লাগ্লেন। এক জন কণ্লেন “শ্রীমতী এলেছেন, 
সত্বর হও। গোপাল গোদোহনে গেছেন, এখনি এসে স্নানাহার ক'রে 

গোষ্ে যা”বেন।” 

ত্ধন সকলে ব্যন্তদমন্ত হ'য়ে নান। দ্রবা আয়োজন ক'রূতে লাগ্লেন, 
আর আমি একাৃষ্টে হতজ্ঞান হ'য়ে সেই যুব্ভীর দিকে চেয়ে রইলাম। 
তিনিব্যন্তভাবে যখন যে দিকে যেতে লাগলেন, আমার দৃষ্টিও তার 

সঙ্গে নেই দিকে থেতে লাগ্লো। যখন তিনি কোনও গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করেন। আমি সেই ঘ্বারের দিকে চেয়ে থাকি_-কখন তিনি বাহির 
হ'বেন_কখন তার চরণ ছু'খানির মৃছু-মন্থর দ্রুত-গমন দেখে কৃতার্থ 

হবো। এই আশায় উদগ্রীব হ'য়ে চেয়ে থাকি-_ 

এবার অনেকক্ষণ অতীত হলো-_-অনেকক্ষণ পরে তিনি এসে 

বলেন--"আমার প্রাণের গোপালের খাওয়া হয়েছে, তোমরা এসো-- 

গ্রনাদ গ্রহণ কর।? | 

আমি ব্লীম “দেবি, শ্রীগোপালের প্রদাদের পূর্ব্বে তোমার চরণধূলি 
দাও, আমার দেহ পবিত্র হ'ক। এই ব'লে তা"র চরণধুলি নিতে ' 
গেলাম! তিনি “কর কি কর কি?” বলে সরে গেলেন। বল্লেন 
“অকল্যাণ হবে যে?” ১8 

আমার চেতনা হ'লো। আমার পত্বী?-নান1! এযে সেই 

দেবী-েই শ্রত্রজেশ্বরীর কিস্করী--এ ঘে আমার শ্তামন্ন্দরকে 
আঘ্মাল্ল গোপাল বলে আদর ক'রে কতার্থ হয়েছে। আমি 



পঞ্চম অধ্যায় ১০৭ 

কে? কোন্ পুণ্ফলে এমন দেবিকে আমার বল্তে পেয়েছি ? আমি 
আকুল প্রাণে তা”র মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লাম “আমি কি সেশ্তাম- 
সুন্দরের চরণ ছু'খানি দেখতে পাব না? সে মোহন ঘরলীপরনি শুনতে 

পাবনা?” 

শগুরুদেব বাল্লেন “পাবে বই কি বাবা। আগে চিত্রপটে তারে 
নিত্য পৃ কর-বৈধী সেবার বলে_তোমার প্রন্থপ্ত ভাব দুর হ'লে 
ভাবাঙ্গে প্রবুদ্ধ হবে। তা'রপর কা'লধা'রে দেখা'ব, তিনি তোমায় 
সেই ভাবাঙ্গে সাধনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবেন। তা'র পর মায়ের আমার 
যখন ব্রহ্তভূমি দর্শনের সাধ হবে, দু'জনে সেখানে গিয়ে চিন্ময় লীলারস 
উপভোগ ক'র্তে ক'রৃতে সিদ্ধদেহে প্রবুদ্ধ হ'বে। তখনই নিত্যধামে 

তোমার প্রহ্থপধ-্বরূপ জাগ্বে_মার এ স্বপ্ন দেখতে হবে না 

দেখতে ইবেক'বৃতে হাবে_তার আভা এই একটু আগে ত 
দেখলে। এখন এস শ্রীগোপালের প্রসাদ গ্রহণ করিগে।” 

একি সুন্দর ৃশ্ত! এতক্ষণ বাহ্জান শৃন্ ছিলাম ব'লে কিছুই দেখি 

নাই-_আমর! যেখানে বসে আছি, তারি অদূরে একখানি ক্ষু্ব সিংহাগনে 
শ্বীপোপাঁল- সেই শ্রীপ্তরুদত্ত গোগালমুদ্তি অপূর্ব-পুষ্পভূষণে ভূষিত। 
এত ফুল কখন্ কোথা হ'তে, কে আন্লে? সম্মুখে বিবিধ ব্যঞ্ননাদি 

বেষ্টিত অন্নপাত্র। এত আয়োজনই বা কখন্ কে কবলে?” 

আমার পত্বী বল্লেন“আশ্চর্য্য হ'য়ে না,আজ শ্রীমতী শ্বয়ং রন্ধন ক'রে 

আমার গোপালকে খাইয়েছেন- তোমরাও প্রসাদ গ্রহণ কর--সেই পরম 
প্রেমিকার রন্ধন ভোজন ক'রূলে অনায়াসে প্রেমভক্তি লাভ ক'র্বে। 

রীপুরুদেবের পার্থে বসে গ্রনাদ গ্রহণ কর্লাম-_রদ্ধন অমৃত-তুল্য__ 
কোনও ব্যঞ্চনাদিতে কোন দোষ নাই। আমি আমার পত্ধীর মধ পানে 
চেয়ে বল্লাম-"্ধন্ত তোমার রম্ধন !” 
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পত্তী। “আমার নয় শ্রীমতীর, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।” 

আমি গুরুদেবের পানে চাইলাম। তিনি বল্লেন "শ্রীরাধিক।ই রম্ধন 
ক'রেচেন। 

আমি ঝন্নাম--"কেমন ক'রে সন্তু ?” 

তিনি বল্পেন_-“শ্বচক্ষেই ত দেখলে তোমার এই পত্বী-বেশ-ধারিণী 
ব্রজদেবী, শ্ীব্রজজেশ্বরীর আদেশে উদ্যোগ ক'রে দিলেন-_শ্রীমতীর রন্ধনের 

জন্তই উদ্যোগ ক'ব্লেন। তবে অপভ্ভব কেমন ক'রে?” 
আমি বল্লাম_-“সে ত স্বপ্ন? 
তিনি হাম্লেন, ব'ল্লেন-_-“এ ত প্রত্যক্ষ? এই হ্র্ণসিংহাসন ত 

কখন কেনোনি? তোমার উঠানে ত ফুল-বাগান নাই ?--আজ ত 

বাজার থেকে ফুল, ফল-মূল, তরকারী, দধি, ক্ষীর কিছুই আন নি। এ 
নব মা নিজে কিনে এনেছেন, না প্রস্তুত করেছেন? যা খেলে তেমন 

মধুর জিনিস কখনও খেয়েছ কি? মনে হচ্চে নাকি? একবার প্রাণ- 

কষ্ণের গোষ্ট-গমন দেখতে যাই? এ সব ন্সিথ্য।-আর তুমি 
এক হাল্দারের পো,__আর আমি এক হ্থাংল! কাঙ্ল! পাগ্লা--আর এই 

এক কায়েতের মেয়ে, তোমার চরণমেবার অধিকারিণী ?--এই সতা? 

আমরাই ছু'জনে পাগল বা মিথ্যাবাদী_-আঁর তুমি-_নাঁ-যত দিন না 
জাগবে এ ভ্রম যা'বে না। দেখ বাবা, এখন আর হাত মুখ শুকিয়ে 

কাজনি। চল মুখ হাঁত ধুইগে 
সং নং গা গং ৬ রর 

তিন জনে মুখোমুখী হয়ে বাদে সমস্ত দিম কেটে গেল-_কা"রও মুখে 
কথাটি নাই। কিন্তু প্রাণে ষেকি আনন্দ ভোগ করেছি তা আর কি 

ঝল্বো। সন্ধ্যার পর শ্রীগোপালের আরান্রিকা্দি হ'লো। শেষে জল- 

যোগের পর শয়ন ও নিত্রা। 
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রাত যখন ছুটো--তখন ঘুম ভাঙ্লো। ইচ্ছা হ'লো দেখি আজ, 
পত্বী কি কর্চেন। তীা"র শধ্যার নিকটে গেলাম। দেখ্লাম তিনি 
গোপালকে কোলে ক'রে নিদ্রান্থথ ভোগ ক'বৃছেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট 

গেলাম_তিনি আনমনে বদ্ধাসন হয়ে নয়ন মুদত ক'রে ব'সে আছেন। 

সম্মুখে ভূমিষ্ট হয়ে-নন্মো। নালাম্্রণাক্স কলে প্রণাম ক'রুলাম। 
মুখ হাত ধুয়ে এসে, নিত্যক্রিয়। সমাধা ক'রৃতে প্রায় চার্টে বাজলে!। 

তার পর গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ ক'রে, শ্রীমস্ভাগবতের দশম 

খুললাম। আজ, একব্রিশের অধ্যায় পাঠ ক*বৃতে হবে, কিন্তু সেই 

অধ্যায়ে দৃষ্টি পতিত হ'বামাত্র মনে এক অপূর্বর ভাবের উদয় হ'লো-_মনে 

হোলো--যেন আমি একটি গোপবালিকা_ ্রীশ্যান্নস্বুন্দজেল 
মধুর মুরলী শুনে তীরে দেখ্বার জন্ত আমার মন অত্যন্ত আকুল 
হয়েছিল_-তা'ই দেই শব লক্ষ্য ক'রে এখানে এসেছি। কিন্তু লজ্জাবশতঃ 

, অন্ত গোপিগণের সঙ্গে মিলিত হ'তে নাহ হ'চ্চে নাকি জানি-_তা'রা 
যুবতী-আমি বালিকা-যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়--এই খানে__এই 
গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি__হয় ত শ্রীল্াামাধবেল 
মোহন মুরতি পলকের জন্তও দেখে নয়ন চরিতার্থ কর্তে পার্বো- 
কিন্ত কৈ?-সে স্ঠান্নস্বুন্দল্ল কৈ 1--সহসা যেন কানে গে 
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“জয়তি তেহধিকং জন্মন] ব্রজঃ 

শ্রয়ত ইন্দির শ্বশ্বদত্র হি। 
পাপী তন পপি পেস সপিপশাশিশিত ০ পাপ পিলাশসি স্পট পপি 

উল্লিখিত উনিশটি শ্লোকের ব্যাথ্য। মূল গ্রন্থে না থাকায়, নিয়ে অন্য 
অগ্থবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। 

জয়তীতি। হে দয়িত, (দয়তেইনুকম্পর়তে, চিত্তম।দত্তে ইতি বাঁ দয়িত;) তে 

জন্মন। ব্রজঃ অধিকং জয়তি (হে দয়িত, তোমার জন্ম হেতু, এই ব্রজধাম বৈকুঠীদি- 

লোক অপেক্ষাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে) ইন্দিরা হি অত্র শঙ্বৎ শ্রয়তে ( তদবধিই 

ইন্দিরা এই ধামকে বিশেষরূপে নিত্য আশ্রয় করিয়া আছেন)! ত্বয়ি ধৃতামবাঃ 

(ধৃতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যৈঃ তে) তাবকাঃ ত্বাং দিক্ষু বিচিন্বতে। দৃগ্যতাম্ (চেয়ে দেখ এই 

তোমার গোপীগণ তোমার জন্তই এখনও প্রাণ রাখিয়|। তোমায় চারিদিকে অন্বেষণ 

করিতেছে )। ১। 

হে দয়িত, তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজধামের গৌরব অত্যন্ত বস্ধিত হইয়াছে, 

তুমি জন্মিয়াছ বলিয়াই ইন্দিরা নিরস্তর এখানে বাদ করিতেছেন। দেখ নাথ, 

আমরা তোমার আপনার, তোমায় প্রাণ দিয়া এখন চারিদিকে তোমায় অন্বেষণ 

করিতোছি। ১॥ 

্র্যাখ্য।|  ননদব্রজ্কুমারিগণ শ্রীনন্দনন্দনকে প্রাণমন সমর্পণ 
করিয়া, তাহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। 
সেই ব্রতের ফলে শ্রীকৃষচন্্র তাহাদিগকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“সহলো বিদ্রিতঃ সাধেব্যা ভবতীনাং মদর্চনমূ্। 

ময়ানুমোদিতঃ সোইসৌ সত্যো ভবিতুমর্থৃতি ॥ 
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কাঁমঃ কমায় কল্পতে। 

ভজ্ভজিতাঃ কথিত ধান! প্রায়ে বজায় নেশ্যতে ॥ 
 যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েম। রংস্যথ ক্ষপাঃ। 

: যছুদদিশ্ঠ ব্রতমিদং চেকুরাধ্্যার্টনং সতীঃ0% 
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দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা- 
স্্ুর়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে ॥ ১। 

শুন স|ধবীগণ আমার বচন 

বুঝেছি মনের কথা; 
আমার কারণে দেবির চরণে 

জানায়েছ মনোব্যথা । 
বাছা পুরিবার বাঁধা নাহি আর 

হইবে পুণ নিশ্চয়, 
বিফল নাহ'বে কিবা চিন্তা তবে 

নাহিক ইথে সংশয়। 

আমারে যে জন করি. প্রাণাপণ 
আমার তুষ্টির তরে 

করে যে কামন৷ তার সে বাসনা 

.. মহে বন্ধনের তরে। 
তঙ্ভিত কথিত ধান্যে যেই মত 
" বীজ কভু নাহি হয়, 
আমাতে অর্পিত কাম সেই মত 

বন্ধনের হেতু নয়। 
হে অবলাগণ গুহেতে গমন 

করহ এখন সবে, 

সবে যে আশায়  পুজিলে ছুর্গায় 
সে আশা পুরিত হ'বে। 

শুভা আগামিনী কতেক যাঁমিনী 
পাইবে সবে আমায়, 

করিব বিহার কি সন্দেহ তা'র 
তুষিব সতী সবায়। 

৯১৯ 
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শরছুদাশয়ে সাধুজাতসৎ- 

সরসিজোদরশ্রীমুষ! দৃশ!। 
এখন নেই প্রতিশ্রুত শারদ পূর্ণিমা! সমাগতা | শ্রীরুষচন্জ যমুনা- 

পুলিনে উপনীত হইয়া বংশীসঙ্কেত করিলেন। সেই সঙ্কেত শ্রবণে ব্রজ 
যুবতীগণ গুলিনবনে উপনীত | কিন্তু তাহারা শ্রীকুষ্ণকে পাইয়। কিছু 

গর্বিত! হইয়াছেন, সেইজন্য দর্পহারী তীহাদের সেই অভিমান নাশের 
জন্য অন্তহিত হইয়াছেন। কারণ নিরভিমানী না হইলে তা'রে পাওয়া 

ষায় না। গোপীগণের যেমন অহংজ্ঞানের উদয় হইল অমনি তিনি 
অন্তহিত হইলেন। গোঁগীগণ তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ 

অনুমন্ধানপূর্বক যখন তাহার দর্শন পাঁইলেন না, তখন আকুলা হইয়! 
রোদন করিতে করিতে তীহাকে ডাকিতে লাগিলেন। 

মানবের প্রাণশক্তি শ্রীভগবানের পরাশক্তির এক কণা বই আর 

কিছুই নয়। তাহার আবার তিনটি অবস্থা, সন্ধিনী, সিং ও হ্লাদিনী। 
এই শেষাবস্থা৷ একান্ত গ্রচ্ছন্নভাবেই আছেন। মানবান্তরস্থিতা সেই 

হলাদিনী যখন প্রাণেশের প্রেমামুতপানের জন্য ব্যাকুল] হন, তখনই 

সাধনাবস্থা। পরাৎ্পরের অপরাগণের কণা হইতেই এই দেহের 
উপাদানের উৎপত্তি। আমার আমিত্ব, যাহা লইয়াই আমার কল, সেই 

আমিত্ব, তাঁর অহংরূপা অপরার একটি কণ! বই আর কিছুই নয়। 

কাজেই বাহৃত আমি যাই হই না কেন, আমি সেই প্রেমাম্পদের পদ্ম- 

পদের চিহ্নিত কিস্করী বলিয়। পরিচয় দিবার অধিকার রাখি। যখন 

আন্মি আর আর নঙ্গিনীগণের সে পরার অনুগত! হইয়! সেই প্রেম- 

ময়কে পাইবার জন্ত যমুনা কুলে গমন পূর্বক তাহার জন্য ব্যাকুল! হইয়া! 
এমনি করিয়া! কীদিতে পারি, তখনিই সেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্নথের সাক্ষাৎ 
পাইতে পারি। 



বষ্ঠ অধ্যায় ১১৩ 

স্বরতনাথ তেহশুন্বদাসিক। 

বরদ নিস্বতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২॥ 
৯৬৬৮০০৭৭ স্পা্পাশসপপাপাপীশিশী পক সপিসশি পিস পাসপপপপীপনা? 

গোগীগণ কীদিয়। বলিতেছেন “হে দন্তিত” আরও ত কত 

মধুর সম্বোধন আছে, তবে দয়িত বলিলেন কেন?-দয়িত শবেের অর্থ 

যিনি অঙ্কম্প। প্রকাশ করেন, বর্তমানে তিনি নির্দয়বৎ পরিত্যাগ করিয়া 

গিয়াছেন, তাহার অন্ুকম্প। আকর্ষণই এই নহ্বোধনের উদ্দেশ্ঠ। এই 
দৈন্ময় মঘোধনের পর “তা বলা” শব দ্বারা বলিয়াছেন, যে তুমি 

আমাদিগকে আপনার বলিয়! স্বীকার করিয়াছ, আমাদের সহিত মিলিত 

হইয়৷ আনন্দ করিবে বলিয়! অন্বীকার করিয়াছ, আমাদিগকে বংশীন্কেতে 

আহ্বান করিয়। এই কাননে আনিয়াছ, আমরাও তোমায় আমাদের সর্ব 
অর্পন করিয়াছি,_কিন্তু এখন তুমি আমাদিগকে এই কষ্টমাগরে ভাসাইয়। 

লুকাইম। রহিয়াছ। তোমার জন্মাবধি এই শ্রীরজজধাম শ্রীবৈকুষ্ঠাদি 
অপেক্ষা ও মৌভাগ্য মম্পন্ন হইয়াছেন, কেন না৷ বৈকুঠ্ঠাদিতে লক্ষ্মী পৃজিত। 

হন কিন্তু তিনি তোমার আদরের এই ব্রঙ্গধামকে সর্বসম্পদের আকর 

করিবার জন্ত সর্ব! ব্যাপূতা রহিয়াছেন। তোমার জন্ম সময় হইতে 

এব্রজের সকলেই স্থথী, কিন্ত আমরা তোমায় প্রাণ মন সঁপিয়া অনেক 

কষ্টের পর যদিও পাইলাম, তথাপি তুমি ক্ষণেকের জন্য মাত্র দেখ দিয়া 

আবার লুকাইলে । এত খুঁজিলাম, আর তোমার দেখ! পাইলাম না। 

পাই কেন?_ তুমি স্বেচ্ছায় দেখা না দিলে কে তোমার দেখ! পায়? 

* তাই আমরা কাতর হ'য়ে ডাকৃচি একবার দেখ! দাও! ১। 

শরদিতি। হে হুরত-ন|থ) হে বরদ, শরছুদাশয়ে (শরৎকালের নির্মল সরোবরে ) 

সাধুজাত সৎসরদিজোদর প্রীমুষ। ( সম্কৃপ্রক্ক,টিত নুন্দর সরোজের গর্ভকোষের 

্রব্বকারী) দৃশা। (দৃর্টিবার।) অশুরুদাসিক! (বিন| মূলে রীতা দাসী) নঃ নিষ্বতঃ 

(আমাদিগকে বধ করায়) তে ইহ কিং ন বধঃ? (তোমায় কি বধতাগী হইতে 
হইবে না?)1২। 

৮ 



১১৭ পাগল 

বিষজলা প্যযদ্যালরাক্ষসাঁৎ 

বর্ষমারুতাদৈদ্যুতানলাৎ । 

হে স্রতনাথ, হে বরদ, ভোমার কমলনয়ন, শারদ-জলাশয়ের প্রফুল্ল কমলের 

গর্ভশোভাগর্ক খর্ব করিয়াছে, মেই কমল-নয়নের আকর্ষণে আমরা বিনামূল্যে 

(তোমার চরণে বিক্লীতা হইয়াছি। এখন য্দি তুমি আমাদিগকে এমনি করিয়। 

বধ কর, তবে কি তোমায় ব্ধভাগী হইতে হইবে না? ২। 

খা । হেম্বরতনাথ, (হে সর্বসভ্োগপ্রদ ) হে বরদ (হে 

সর্ববাভীষ্প্রদ ) এই ছুই সগ্থোধন দ্বারা ব্রদেবিগণ ত্তাহাকে জানাইতেছেন 
যে তোমার ত এ সস্তাপ দূর করা কষ্টকর নয়। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

ঠাকুর তাহার টাকায় লিখিয়াছেন “দু্শ” শব্দটি, স্থরতনাথ শবের 

সঙ্গেও অন্থিত হইয়া “দৃশৈব স্থরতনাথ” এইরূপ হইবেক। তাহা দ্বারা 
গোপীগণ এই বলিতেছেন যে তোমার এ সুন্দর নয়নই আমাদিগকে 

তোমার মনোভাব জ্ঞাপন পূর্বক, আকর্ষণ করিয়াছে । আর “বলদ” 

বলিতেছি কেন ?--না, তুমিই ত আমাদিগকে কৃপা করিবে বলিয়া! বর 
দিয়াছিলে। তোমার চক্ষু ছুটি কেমন?- না, শরৎকালের নির্মল 

সরোবরে, সাধুজাত অর্থাৎ স্ুন্দররূপে প্রন্ফুটিত যে পদ্ম, তা'র অভান্তরের 
যেমন সুন্দর শোভা হয়, এ ছু'টি চক্ষু সে শোভাকেও পরাস্ত করিয়াছে। 

আমরা এ "দৃশৈব অস্তুন্বদাসিকা” এ নয়ন-ভঙ্গিতেই তোমার চরণে 
বিনামূল্যে কেনা দামী হইয়াছি। আবার এ নয়নভঙির গুণেই আমাদের 
গ্রাণ আর আমাদের কাছে নাই। এখন যদি এমনি করিয়। আমাদিগকে 

বধ কর তবে সে বধের ভাগী কি তুমি হইবে না?২ ৮ 
বিষজলাদ্িতি। হে খাবভ (হে সর্বশ্রেষ্ঠ), বিষজলাৎ ( কালিয়-হ্দ-জল হইতে ) 

বাঁররাক্ষমাৎ (অধান্থুর হইতে), বর্ষমারতাৎ। বৈদ্যুতানলাৎ (ইন্ত্রকৃত বাড়বৃ্ি 
হইতেুও বিছযুতাগ্ি হইতে ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃযাহথর এবং ময়াত্বজ ব্যোমাহর হইতে 



ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৫ 

বৃষময় অ্বজা দ্িশ্বতো ভয়াৎ 

ধষভ তে বয়ং রক্ষিতা মু; ॥ ৩ ॥ 

অথবা বৃষাত্মজ বৎদাহ্বর ও ময্লাস্মুজ ব্যোমানুর হইতে) বিশ্ব: অন্যপ্মাৎ অপি ভয়াৎ 

(এ সকল বিপছ্যতীত অন্যান্য অগণা বিপদ হইতে) তে বয়ং মু; রক্ষিতা; 

(আমরা তোমার কৃপায় রক্ষিত হইয়াছি )।৩। 

হে খফভ, তুমি আমাদিগকে বিষপানে রক্ষা করিয়াছ-_সর্পরূপী অঘানুর হইতে 

ইন্দ্রকৃত ঝড়বু্টি ও বিছ্যুতাগি হইতে, বৃযরূপী অরিষ্টান্ুর * ও ময়দানবনন্দন 

ঘর্ণবায়ুরূপী ব্যোমান্গুর এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ বিপদ্দ হইতে আমাদিগকে বারদ্বার 

রক্ষা করিয়াছ ॥ ৩ ॥ 

্যাথ্য || তুমি পুরুম্রেষ্। তোমার ক্ষমতার কথা আর অধিক 
কি বলিব, যে কালিয় হদের উপরে পক্ষিগণ উড়িতে পারিত না বিষের 

জালায় বিগ প্রাণ হইয়া হ্রদূজলে পতিত হইত, কুলে তৃণ পর্যাস্ত উৎপন্ন 
হইত না, গেই হুদ হইতে কালিয়কে দূর করিয়া সে জল আজ ব্যবহার 

যোগ্য করিয়াছ। এই হুদ এরূপ হইল কেন? পূর্বকালে সৌভরী নামে 
একজন খযি ' এই হুদ্রজলে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন ছিলেন, শ্রীগরুড় কোন 
সময়ে এই হুদ সন্নিধানে আসিয়। মুনির নিকটস্থ মৎস্য গ্রহণ করেন, 

সৌভরীর নিষেধেও ক্ষান্ত হন নাই এজন্য মুনি শাপ দিয়াছিলেন ঘে, গরুড় 

এই স্থানে আসিলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ভগবানের বাহন 

পরম বৈষ্ণব গ্রীগরড় মুনির বাক্যমর্ধ্যাদ। রক্ষার ন্ট আর কখন সেখানে 

আদিতেন না, এইজন্য গরুড়ভয়ভীত কালিয়সর্প এখানে আশ্রয় লইয়! 

নিরাপদে ছিলেন। যখন গো ও গোপবালকগণ অজ্ঞানতাগ্রযুক্ত এই জল 
পপ পপ 

& এই অরিষ্টবধ রাসলীলার পরবত্তী ঘটনা । কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সিগণের নিকট 
প্রীকৃফের সকল লীলাই নিত্য-বর্তমান প্রীকৃষ্ণ-প্রেমের চিন্ময় রাজ্যে “নিমেধার্ধাথ্যে। বা 
ব্রজতি নাহ যত্রাপি সময়ঃ 1” 

পা পি ২ 



ডি গু? রে পাঁগল 

ন খলু গোপিকানন্দনে! ভবান্ 

অখিলদেহিনামন্তরাতদূক্। 

পান করিয়া গতচেতন হন, তখন শ্রীরুষচন্দ্র সেই কালিয়কে আক্রমণ- 

পূর্বক হুদ হইতে বিদুরিত করিয়াছিলেন এই ব্যাপার শ্রীমস্তাগবতের 

যোড়শ ও, সপ্রদশাধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। তারপর ব্যাল 

রাক্ষস, অথান্ত্বরের !কথা, দ্বাদশাধ্যায়ে, ঝড় বুট্টি ও বিদ্যুতের কথা, 
গঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অনল অর্থাৎ দ্রাবানলের কথা সপ্তদশ ও একোনবিংশ 

অধ্যায়ে, বুষরূপী অকিষ্টান্থরের ' কথা ফ্ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং ময়াতুজ 

ব্যোমাস্থরের কথা সধ্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 

পারে যে শেষ দুইটি ঘটন। রামলীলার পরবত্তী ঘটনা, এ ছু*টিকে ব্রজনেবি- 

গণ রাসের সময় উল্লেখ করেন কি রূপে? এই কালবিভ্রমদোষ নিবারণ 

জন্য কেহ বলেন, যে এই নকল লীলা! পূর্বকল্লেও ঘটিয়াছিল স্থতরাং সর্বব- 
দৃ্ণিনী কষ্ণপ্রেয়ণীগণের পক্ষে সে ঘটন। অতীতভাবে বর্ণনা কর। অসম্ভব 

নয়। কেহ বা বলেন শ্রীকুষ্ণচন্দ্রের জন্মপত্রে এই সকল ঘটনার উন্নেখ 

ছিল ব্রজদেবিগণ তাহ শুনিয়াছিলেন এজন্ত তাহারা অতীতবৎ বর্ণনা 
করিয়াছেন। কেহ বা এমনও বলেন যে এ ঘটনাদ্বয় পরে উল্লিখিত 

থাকিলেও উহা৷ রাসের পূর্ববস্তী ঘটনা । শ্রীজীবগোম্বামিপাদ তাহার 
ক্রমসন্ধর্তে বলিয়াছেন “বুষময়াত্মজাৎ। বুষাতজাৎ বৎসান্থরাৎ ময়াতজাৎ 

ব্যোমান্থুরাৎ ইত্যর্থঃ 
্ীরঙগদেবিগণ বলিতেছেন তুমি আমাদিগকে এই সকল এবং আরও 

কতবিধ বিপদ হইতে রক্ষ! করিয়াছ বটে, কিন্তু আজ এই বিরহ দাবানল 
হইতে রক্ষা করিতে আগমন করিতেছ না কেন? ৩। 



যষ্ঠ অধ্যায় ১১৭ 

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে 
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥ 

নেতি। হে দখে, ভবান থনু গোণিকানন্দনো। ন ( সখে, তুমি কখনই গোপিকুল- 

শিরে]মণি যশোদীর নন্দন নও ) (ভবান ) অখিল দেহিন।ং অস্তরাক্মুক (তুমি নিখিল 

দেহিগণে অন্তরাগ্মার দর্শনক।রী ) বিখনস| (ক্হ্ দ্বার|) অর্থিত (প্রার্থিত-হয়ে) বিশ্বগুপয়ে 

(জগৎ রক্ষ।র জন্ত) সাতৃতীং কুলে । যাদব বংশে ) উদেয়িবান্ (জন্দিয়াছ) | ৪। 

তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা ধশোদার নন্দন নও, তাহা হইলে আমাদের প্রতি এত 

নিদয় হইতে পারিতে না, কারণ আমরা! মেই যশোদারই নিজজন। কে বলে 

তোমায় তুমি অখিলদেহীর অস্তরাত্মদবক, তাহা হইলে কি তুমি আমাদের অস্তর 

দেখিতে পাইতে না?-_ দেখিতে পাইলে এমন করিবে কেন? লোকে বলে 

রহ্ধার প্রার্থনায় তুমি বিশ্ব রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ তাই বা সম্ভব কি রূপে ?-- 

আমরা কি বিশ্ব ছাড়।? তবে আমাদের রক্ষায় আসিতেছ নাকেন? কেইবা 

বলে তুমি সাত্বত-( ভক্ত )-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ?-_তাহা হইলে তোমার 

দয়ার অভাব হইত না, কারণ সাত্বতগণ সর্ধজীবে দয়াপর | ৪॥ 

ব্যাখ্যা । তোমার কার্ধযপরম্পরা দর্শনে তোমায় আমরা 

আমাদের সখা বলিয়াই জানি; এবং যদিও তুমি যশোদার নন্দন বলিয়াই 

এই ব্রজ্ধামে পরিচিত, তথাপি জান তুমি, গোপিকানন্দন নও, ব্রদ্মার 

প্রার্থনায় জগতরক্ষার জন্য যছুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ন শব্ধ প্রথমে 

প্রযুক্ত হওয়ায় উহা সর্ধত্রই অন্বিত হইতে গারে, মেস্থলে এরপ অর্থ 

হইবে তুমি গোপিক| যশোদার নন্দন নও (তাহা হইলে আমর! সেই 

শ্রযশোদার আত্মীয় আমাদের প্রতি এত নিদয় হইতে পারিতে না) 

লোকে বলে ব্রন্ধার প্রার্থনায় জগত রক্ষার জন্য তৃমি অবতীর্ণ হইয়াছ, 

তাহাও নয়, কারণ জগত রক্ষার জন্ই যদি আসিয়া থাক তবে আমরা ত 

জগত ছাড়া নই। আমাদের রক্ষ| করিতে কুষ্ঠিত হইতেছ কেন? ৪। 



.২.১৮ পাগল 

বিরচিতাভযং বৃষিতধধ্য তে 
চরণমীয়ুষাং সংস্তের্ডয়াৎ। 

বিরচিতেতি। হে বৃষিধূ্্, (বৃষ্কুলতিলক) সংস্বতের্ডয়াং তে চরণমীযুসং 

বিরচিতাভয়ং (ভবভয়ে ভীত তোমার চরণাশ্রিত তক্তগণের অভয়দানকারী ) কান্ত- 

কামদং প্রীকরগ্রহং তে করনমরোরুহং (পয়ম কমনীয় সর্বকামনাপুরক, লক্ষ্মীর দ্বার! 

নিরস্তর গৃহীত তোমার করকমল ) ন? শিরসি ধেহি (আমাদের মন্তকে দাও )। ৫। 

হে বৃষিধূ্ধ্য, হে কান্ত, লোকে যখন ভব ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ চায় 

তখন তুমি' তোমার যে কর কমল প্রসারিত করিয়! অভয় দাও, যে কর-কলে 

কমলার কর ধারণ করিয়া থাক, সেই বরদ কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ 

কর।৫॥ 

্াখ্য। | শ্রীনন্দ মহারাজ, যছুবংশীয় বৃঞ্ণশাখাসভভৃত। তাহার 

পিতা পঞ্জন্ত, যছুবংশীয় দেবমীঢ়ের বৈশ্তাপত্বীর গর্ভসম্ভূত, দেবমীটের 

ক্ষত্রিয়! পত্বীর গর্ভে শূরসেনের জন্ম হয়, শূরসেনের পুত্র বন্ছদেব স্ৃতরাং 

্রীন্দ মহারাজ ও বন্ধৃদেব ভ্রাতৃসম্পর্কযুক্ত এবং উভয়ের বিশেষ সৌহছ 

ছিল, সেই জন্ত কংদ যখন বন্থুদেব ও দেবকীকে দ্বিতীয্নবার কারাবদ্ধ 

করেন মেই সময় বনুদেব রোহিণী নামিকা! তাহার অপরা পত্বীকে শ্রীনন্দের 

গৃহেই রাধিয়াছিলেন। অতএব দেখ! যাইতেছে যে শ্রীনন্দ বুষ্িবংশীয় 

এজন্য শ্রীষ্ণকে বৃষিধূ্্য বলিয়। সম্বোধন করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন 

হইতেছে, ব্রঙ্জদেবিগণ কিূপে এই দকল গৃঢ়তত্ব জানিলেন? পূর্বস্্োকে 

দেখিয়াছি তাহারা ভবিষ্যংকে অতীত্বৎ বর্ণনা করিতেছেন। স্বীকার 

করিলাম পূর্ববকল্পেও শষ এই সকল লীলা! করিয়াছিলেন, কিন্ত ব্রজ- 

দেবীগণ বর্তমান দ্বাপরে তাহ! জানিবার অধিকারিণী হইতেছেন কি 

রূপে 1-_এরপ সন্দেহের স্থরাভাব। প্রথমতঃ শ্রকুষচন্ত্র এই ্রঙ্গবাসী 

বিশেষত: ব্রদেবিগণকে তন্ময়তা/গ্রদান জন্য ত্রদ্মমোহনচ্ছলে এক বর্ষ" 



ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৯ 

করসরোরুহং কান্ত কামদং 

শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম ॥| ৫ ॥ 

কাল ব্রজের তাবং শিশু বংদরূণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সে বিবরণ 

দখমের ত্রয়োশ অধ্যায়ে বশিত আছে। তা"রপর বশ্বহরণব্যপদেশে 

তাহাদিগকে মায়ার জগত হইতে সাক্ষাৎ ষোগমায়ার আশ্রয়ে আনিয়া- 

ছিলেন। তাহার পর এই রাসারস্তে তদীয় অঙ্গসঙ্গলাভে ব্রজদেবিগণের 
একটু অহংভাবের উদয় হইয়াছিল, সেটুকুও ইতঃপূর্বেই বিরহাগ্নিতে দগ্ধ 

হইয়াছে, তারি ফলে তীহারা তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রকীরগণ 

বলিয়াছেন বিরহে দশবিধ দরশার উদয় হইয়] থাকে, যথা__ 

“চিন্ত। চ জাগরোদেগোতানবং মলিনাঙ্গত। | 

প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদে! মোহো৷ মৃত্যুর্শশা দশ ॥” 

পীকষদ্দের অন্তর্দানে, তাহাকে না দেখিয়া তাদের যে কিরূপ 

চিন্তা তাহা পূর্বেই বণিত (ত্রিংশ অধ্যায়ে ) হইয়াছে । তীহার জন্তই 

তাহারা এই রূজনীতে জাগিয়৷ পরমোদ্বেগে কালযাপন করিয়াছেন, তন্ৃতা 

ও মলিনাঙ্গতাও যে ঘটিয়াছে তাহা। সহজেই অনুমেয় । তারপর প্রলাপ- 

ব্যাধি-উন্মাদ ও মোছো৷ এ অধ্যায় পাঠ করিলেই স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে। এখন 
শেষ দশা ষে মৃত্যু, তাহ! তাহাদের বাকী, কেন নাতাহা,রা “ত্বযিধূতানব”। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাহা্দের মৃত্যুও হইয়াছে। আগের সেই অহস্কৃতা 

গোপিষুখ এখন নাই। এখন ব্যট্টির স্থলে সমষ্টির উদয় হইয়াছে সেই 
অগণিত গোপাঙ্গনা, আঙ্জ তন্ময় হইয়া এক হইয়াছেন, এখন আর তাহারা 

এখানের নন, সেখানের, তাই তাহাদের কাছে আজ সকলি নিত্য 
বর্তমীনবৎ প্রতীত হইতেছে । এখন আর সে দশদশার কোন দ্শাই 



নত পাগল 

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোধিতাং 

নিওজনল্ময়ধবংসনম্মিত। 

ভজ সথে ভবৎ কিস্করীঃ স্ম নে 

জলরুহা **ং চারু দর্শয় ॥ ৬॥ 

নাই, সকলেরই অবসান হইয়াছে। এখন তাহারা প্রেমময়ের শুদ্ধা 

হনাদিনীরূপে অবস্থিতা। জগতের কিছুই আর তাহাদের পরোক্ষ নয়। 
তাই তাহার! তাহাকে বুফিধূরধ্য বলিয়া সগ্বোধনের অধিকারিণী ; তা'রপর 

বলিতেছেন, তুমি যে করে লক্ষ্মীর করগ্রহণ কর সেই কর দ্বারাই তোথার 
ভক্তগণকে মোক্ষদান করিয়া থাক, আবার, যে যে কামন! করিয়।৷ তোমায় 

কায়মনে ডাকে তাহার সে কামনাও পূর্ণ করিয়। থাক। আমাদের 

কামন। আর কিছুই নাই--তোমার বিরহাগ্রিতে মস্তক জলিতেছে, অতএব 

এ কাস্তকামদ করমরোরুহ আমাদের মাথায় দাও, পদ্মের দাহ নিবারণ 

শক্তি আছে, স্থতরাং তোমার এ করকমলম্পর্শে এ জালা দুর হইবে 

সন্দেহ নাই। ৫। 
ব্রজজনার্তিহনিতি। হে ব্রজজনার্ভিহন বীর; (হে ব্রজবাসিগণের ছুংখনাশন মহা" 

বলবান বীর, নিজজনম্ময়ধ্বংসনম্মিত (ভূমি ঈষৎ হান্ত ঘার!ই নিজজনগণের গর্ববনাশ 
করিয়। থাক ) হে দখে, ভবৎ কিংকরীঃ নঃ ভজস্ব (সখে, আমরা তোমার কিস্করী 
আমাদিগকে আশ্রয় দাও ) চ|রুজলরুহাননং যোবিতাং দর্শম (আমর। অবল| আমাদিগকে 
তোমার চারু বদনকমল দেখিতে দাও )। ৬। ! 

হে ব্র্বাসিগণের কষ্টনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ হে বীর, তুমি ত মৃদু মধুর হাস্থদ্বারা 
নিজজনের অভিমান দূর করিয়া থাক, সখে, আমরা যে তোমার কিস্করী, 
আমাদিগকে স্বীকার কর-_আমরা কৃতার্থ হই । তোমার মনোহর কমলবদনখানি 
'আমাদের নিকট প্রকাশ কর। ৬। - 

জ্যাখ্য।। এই লোকে ব্রজদেবিগণ চারিটি সম্বোধন পদ প্রয়োগ 

করিয়াছেন প্রথম “ব্রজনা্ডিহন্* তুমি ব্রজবাসিগণের সর্ববিধ দুঃখের 
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প্রণতদেহিনাং পাঁপকর্ষণং 
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্। 

গ্রতিবিধান করিয়া, স্থৃতরাং বল! হইল আমরাও ব্রজ্বাসী অতএব 
আমাদের এই কষ্ট তোমার নাশ কর! বর্তব্য। দ্বিতীয় সম্বোধন বীর 

অর্থাৎ বীধ্যশালী স্থতরাং অন্তে যাহ। করিতে অক্ষম তুমি তাহাও করিতে 

পার। কোনও কোনও টাকাকর্তা যোধিতাংবীর এইরূপ অন্থয় করিয়া 

হে রমধীবধে পটু এইরপ শ্লেষার্থ করিতে ইচ্ছা করেন। তৃতীয় 

"নিজজনম্মঘধ্বংসনশ্মিত” অর্থাৎ হে. নিজপ্রিয়াজনের ম্ময় (মান) 

ংসনম্মিতযুক্ত তোমার ঈষৎ সহাস মুখমণ্ডল দশন করিলে আর 

আমাদের মান থাকিতে পারে না। চতুথ সম্বোধন “সখে” নিতান্ত 

একাত্মতাস্থচক। এতদ্বারা বল! হইতেছে যে আমরা ত তোমারই। 

তোমার বিরহতাপে আমাদের যদ্দি দশম দশা লাভ হয় তাহা হইলে 

অবশ্ই তোমার্ প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তাই বলি এই বেলা সময় 

থাকিতে একবার তোমার কমলবদনখানি দেখাও, কেন না আমরা 

€তোঁমার কিন্করী। আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া কৃতাথ কর। কৌন কোন 

টাকাকর্ত। “ভজলখেহভবৎবিস্করীন্মনে। ইত্যাদিরূপ পাঠ স্বীকার পূর্বক 

অর্থ করেন “হে সথে যাহারা তোমার কিন্করী নয় এমন অন্য রমণীদিগকে 

ভজন! কর গিয়া আমাদিগকে আর তোমার কমলবদন দেখাইয়৷ কাজ 

নাই আমরা তোমার বিরহে মরি সেই ভাল। ৬। 

প্রণতরদেহিনা(মতি। প্রণতদেহিনাং পাপকধণং (গত ব্যন্তর পাপনাশক ) 

তৃণচরামুগং ( গোগণের অনুগামী ) শ্ীনিকেতনং € কমলার আশ্রয়স্থল ) ফণিফণা(পতং 

€ কালিয় শিরে অর্পিত) তে পদাঘুজং (তোমার পাদপন্প) ন; বুচেযু₹ণু( আমাদের 

স্তনমগ্ুলে অর্গ কর) হৃচ্ছয়ং কৃষ্ধি (আমাদের হচ্ছয়'নাশ কর)19। | 
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ফণিফণার্পিতং তে পদাম্ুজং 

কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭॥ 
৭্পসীসপী সিকি 

তোমার যে কমল-চরণ প্রণত দেহীগণের পাপনাশন, যে চরণ নিরস্তর গো-গণের 

অনুগামী, কমলার আশ্রয়, সেই চরণ-কমল দু'টি আমাদের স্তনমগ্ডলে অর্ণণ করিয়া 

আমাদের হৃদয়জাল নিবারণ কর। ৭॥ 

ব্যাখ্াযা। এ গ্লোকের গ্রধান প্রার্থনীয় বিষয় “আমাদের স্তন- 

মণ্ডলে তোমার চরণ-কমল অর্পণ কর।” দেই চরণ কমলের চারিটি 
বিশেষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম “প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং* যে এ চরণে 

প্রণাম করে তার আর পাঁপথাকে ন। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 

“একস্ত কৃষ্ণশ্ত কৃতপ্রণামঃ 

শতাশমেতাবভূতেন তুল্যঃ। 

শতাশ্বমেধী পুনরেতি জন্মঃ 

কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।” 
তবেই দেখিতেছি যে তোমার চরণাশ্রর় করে, যে জাতীয়ই হউক ন। 

কেন? তাহাকে তুমি কা কর। আমাদের হ্বদয়ে এ পদার্পণের 
কিছু প্রয়োজন আছে, আমাদের হৃদয়ে কামনামক এক মহাশক্র আছে, 

যদি অনুগ্রহ পুর্দক তোমার চরণ দু'খানি এখানে দাও, তাহা হইলে, 
আমর! বলপূর্ক একবার সেই দুরাত্মাকে তোমার এ কমলপণদে প্রণাম, 
করাইয়! দিই, আর সে মুক্ত হইয়। প্রেমরূপে পরিবপ্তিত হইয়| যায়। যদি 

বল “তোমাদের হৃদয় অতি বন্ধুর” তবে বি তোমার এ চরণ 

দু'খানি ত '“তৃণচরাম্থগং* চিরদিনই গোবৎসাদদি পশ্চাতে কণ্টক তৃণ 

কন্রাদিপূর্ণ কাননস্থলীতে ভ্রঘণ করিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হয় 

এ হৃদয় তদপেক্ষ। কষ্টকর ন। হইতে পারে। বিশেষতঃ এ পদকমল 
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মধুরয়৷ গিরা বন্তুবাক্যয়া 

বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্ধরেক্ষণ। 
বিধিকরীরিম| বীর মুহাতী- 

রধরসীধূনাপ্যায়্ নঃ | ৮ | 

কমলার আশ্রয়স্থল, স্থতরাং সর্বরত্বের রেষ্ট । আমর! এই হ হৃদয়ে 

বহু রত্বালঙ্কার ধারণ করি একবার এ শ্রেষ্ট ভূষণ ধারণের সাধ হইয়াছে । 

যদ্দি বল আমাদের হৃদয়, বিরহতাপে নিতান্ত তপ্ত, এখানে পদার্পণে 

দে তাপে চরণ দগ্ধ হইবে, সে ভয় করিবার হেতু কই? “ফণিফণা- 

পিতং তে পদাঘুঞ্গং” প্রবল বিধধর কালিয় নাগের মন্তকে চরণার্পণ 
করিয়াও ত তোমার চরণে কষ্ট হয় নাই, হথতরাং এ উত্তাপ অসহ হইবে 

না। বরং আমাদের পক্ষে এ অসহ্ উত্তপ) চরণ কমলের নিগ্ধত!] 

গুণে তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই । ৭। 
মধুরয়েতি। হে গু্করেক্ষণ ( হে পদ্মপলাশলরোচন ) বর, 'বুধমনোজয়া বন্তুবাকায়া 

(জ্ঞানিগণের মনোজ্ঞ মধুর শব্দসন্িবেশযুক্ত) মধুরয়! গির| (মধুর বাক দ্বার1) মৃহাতী 

বিধিকরী? ইম! ন; (আনর। মুগ্ধা হইয়। তোমার বিধিকরী অর্থাৎ কিন্কুরী হইয়াছি) 

অধরসীধুন। অপ্যায়স্থ ( অধরামৃতদানে আমাদিগকে মগ্ত্রীবিত কর)। ৮। 

হে কমল-লোচন, তোমার বাক্যগুলি বড়ই মধুর_-উহ পগ্ডিতগণেরও মনোজ্ঞ । 
আমরা তোমার মধুর-বচন স্মরণে মোহিত হইন্তেছি, তুমি অধরামূত দানে আমা- 

দিগকে তৃপ্ত কর। ৮ | 

ব্যাখ্যা । ত্রজদেবিগণ) বংশীধ্বনি অবণে পুলিনবনে আগমন 
পূ্ববক শ্রীকুষ্চচন্্রের যে সকল মধুর বাক্য ( একোনত্রিংশ অধ্যায়োক্ত ) 

শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই ম্মরণ পূর্বক বলিতেছেন, হে কমলনয়ন, 

তোমার বাক্যগুলি পণ্ডিতগণেরও মনোজ্ঞ শবধসঙ্গিবেশে অত্যন্ত মধুর, 

সে সকল বাক্য শ্রংণের পর তোমার বিরহে কেবল সেই মধুর বাক্য 

স্টীশপপাপপীপিপশদিল ও শশী শিপ সপ শি শাশপীতি পশলা শীপিলিশ তিিশিশীপিত এখপপীগাশীশিপীশ পাপী ত ০7 



পাগল 

তব কথামৃতং তণ্তজীবনং 

কবিভিরীড়িতং কল্মযাঁপহম্। 
স্পা এল পাপা সপ সপে পাপী ৯ ৯ও পিপাসা 

ন্মরণেই এখন জীবিত আছি বটে কিন্তু আমাদের নবমীরদশা অর্থাৎ 

ক্রমে ক্রমে মোহাবস্থা পর্যন্ত উদ্দিত হইয়াছে, এবার কিছু ওযধ না. 

পাইলে এই মোহ হইতে দশমী দ্শাও আদ! অনভ্ভব নয়, অতএব 

অধরদীধুন। আপাায়য়্। যে কথা গুলি স্মরণ পূর্ববক ব্রজনেবিগণ, 

বাক্যগুলির বুধ মনোজ্ঞন্না ইত]াদি বিশেষণ দিতেছেন, সেই বাক্যাবলী 
স্মরণে শ্রীমল্লীলাশুক বিব্বমঙ্বল গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন-_ 

“পর্ধযাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী 

বন্সন বল্সিতবিশালবিলোচনানি। 

বাল্যা ধিকানি মদবল্লবভামিনীভিঃ 

ভাবে লুঠন্তি স্ুকৃতীং তব জল্লিতমি ॥” 
মধুর রস সাধকগণের এ দকলি ন্মর্ডব্য।৮| 

তবেতিঃ। কবিভি; ঈড়িতং (বিবেকী পঙ্িতগণ কর্তৃক নিরন্তর কীর্তিত) 

কলাধাপহং (পাপ নিবারক) শ্রবণমঙ্গলং ( কর্ণে প্রবেশ মাত্র মঙ্গল প্রদানে সমর্থ) 

জম (সকল সম্পদের আকর) তপ্তজীবনং (তাপিত জনের জীবনম্ববূপ) তব 

কথামৃতং (তোনার কথাম্বত) যে ভুবি আততং গৃণস্তি (ধীহারা ভূমওলের মর্বস্থানে 

প্রচার করেন) তে জনা; ভূরিদাঃ ( ঠাহারাই ভুরিদানকারী )। ১। 

এ সংসারে যাহার| “তামার বিরহে তপ্ত, তোমার চরিত-কথামূত তাহাদের 

জীবনম্বরূপ, পণ্ডিতগণ * সদাই মেই কথামৃত-পানে তৃপ্ত, দে অমৃতের এমনি শক্তি 

. * জ্রীগীতা বলিয়াছেন--প্যন্ত সর্বেবে সমারস্তাঃ কামনন্কপ্রবর্জিভাঃ। জ্ঞানাঘি- 
দগ্ধকর্মাণং তমা; পওতং বুধাঃ।” সেই জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্ম। পগ্তিতগণের দেবভোগ্য 
অমতে আর রুচি থাকে না,কিস্ত তার! প্রীকৃজ্ঞকথামূত পরয়াদরে পান করিয়| থাকেন। 



ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৫ 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং 

ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ || 

যে, জীবের পাপরাশি নাশ করিয়া নবজীবন প্রদান করে, মেই কথা, শ্রবণমাত্রেই 
মঙ্গল সাধনে সমর্থ। বাঁহারা সেই শ্রবণমঙ্গল শ্রীমৎকথামূত অন্কে দান করেন, 
তাহাদের অপ্রেক্ষা জার দাত! ব্যন্ত কে আছে? তাহারাই যথার্থ ভূরিদ। ৯॥ 

জ্যাখ্য।| শ্রীভগবানের নামলীলাদি কথাই অমৃত স্বরূপ, কেন ন| 

ইহার দ্বারাই সংসা:তাপত্প্ত জন নবজীবন লাভে সমর্থ হয়। এমন 

যে অমৃতন্বরূপ তোমার ।বযয়ক কথা, তাহা কবি অর্থাৎ শুক নারদাদির 

ন্যায় বিবেকীগণ কর্তৃক নিরন্তর সতত হয়। তাহার! নিরন্তর এই নাম ও 

লীলাকথ! ও তাহার মাহাত্যু কীর্তন করিয়া থাকেন, এই কথার শ্রবণ 

দ্বার নকল পাপের নাশ হয় এবং সর্ববিধ মঙ্গল লব্ধ হইয়া থাকে । 
তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন-- 

“মধুরমধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্ 
স্কলনিগমবল্লী মফলং চিৎস্বরূপম্। 

সকৃদ্রপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়৷ বা 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম21” 

এইরূপ অমৃত ধাহারা কীর্ভনাদ ছার তত সকল জনকে দান: 
করেন তাহারাই যথার্থ ভূরিদ (গ্রভূত দানকারী) কারণ নশ্বর ধন, গ্রদতত 

হইলে, থাকে না, ব্যয়াদি ছার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই অমূল্য ধন দানে ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয় না, গ্রত্যুতত অপরকে এই অমূল্য ধনে ধনী করিয়া, ত্াহাকেও' 

রানে সমর্থ করা হ্য়। কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ গ্রীকান্তবিরহে খেদ করিতে 

করিতে এ কখ! বলিলেন কেন? যাহার! ভগবানের লীলাদি কীর্ডন 
করেন তীহার। যে ধন্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ধু আমরা তোমার 

কথামূতে কথিত জীবিত আছি নহিলে তোমার বিরহে ত আমাদের 

মরিবারই কথা । 



১২৬. : পাগল 

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং 

বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলমূ। 

রহসি সম্থিদো য৷ হাদিস্পৃশঃ 
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০।| 

স্পা ০ পম পাশ পিপিপি 

«“কৈতবরহিতং প্রেমং ন ভবতি মানবে লোকে । 

যদি ভবতি কম্ত বা বিরহো, বিরহে ভবতি কো! জীবতি ॥” 

কৈতবরহিত অর্থাৎ অকপট-প্রেম নরলোকে দুর্লভ। থাকিলে বিরহ 

থাকিত না। যদ্দ বিরহ ঘটিত দে বিরহে জীবন থাকিত না। 

বন্ততঃ বাহিরে তোমায় ন। দেখিলেও অন্তরে তোমায় নিরন্তর 

দেখিতেছি, আর পরস্পর তোমার কথ। আলাপ করিয়। তাপিত জীবনকে 

শীতল করিতেছি তাই এখনও দশমী দশ। আমে নাই। কিন্তু ভাবিয়। 

দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে গোপীগণের দশমী দশা৪ হইয়া 

গিয়াছে, তাহাদের জড়দেহ আর নাই এখন আর গোগীগণ নাই। 

তাহাদের বাষ্টিত্ব তিরোহিত হইয়াছে, এখন সম্টিতে এককঞ্জগ্রাণা 

তাহার। শ্রীরু্চ পদে জানাইতেছেন, এই ত্রজে এপ তৃরিদ 
অনেকে আছেন এবং আসেন ধাহাদের মুখে তোমার কথামৃত শ্রবণ 

পুটে পান করিয়। আমর! আজিও প্রাণ ধারণ করিতেছি। অধিকন্ত 

তোমার দর্শন। ৯। 

প্রহসিতমিতি। হে প্রিয়, ধ্যানম্ঙগলং তে প্রহসিতং প্রেমবীক্ষিতং (হে প্রিয়তম) 

তোমার যে সহাদ প্রেমপুরণ দৃষ্টি) হে কুহক। তে বিহরণং তথ! যা হদিস্পৃশঃ রহমি 

, সন্ধিদঃ (হে ছলনাময়। তোম।র অপূর্ব বিহার এবং যে সমুদয় হৃদয়ন্পশা সাঙ্কেতিক 

রহসতনমূহ) হি নন: ক্ষোভয়স্তি (তাহা আমাদের মন আকুল করিতেছে)। ১০| 



ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৭ 

চলসি যদ্বজাচ্চারয়ন্ পশুন্ 

নলিনস্ন্দরং নাথ তে পদমূ। 
৪ 

হে প্রিয়, তোমার হাসিটুকু প্রেমমাথা, তাহাতে তোমার নয়নছু'ট প্রেমে 
টল ঢল দেখায়। তোমার সখাগণের সঙ্গে বন-ভ্রমণ-মাধুরী সদাই নয়ন মুদিয়] 
ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে এবং ধ্যান করিতে পারিলে মঙ্গল অনিবাধ্য। তুমি 
দূর নিজ্জন বনে গিয়া বংশী-সহযোগে তোমার এই কিস্করীগণের উদ্দেস্তে যে 
নআ বচন প্রয়োগ কর, তাহা সমস্তই হ্বদয়স্পর্শা, সে গুলি চিরদিন হৃদয়ের পরতে 
পরতে অন্কিত থাকে। হে কুহকময়, তোমার মেই অব ছলনায় আমাদের মন বড়ই 
ক্ষুব্ধ হয়। ১০। 

ব্বাণধ্যা। আমরা কতবার তোমার প্রেমপূর্ণ নহাসদৃষ্টি দেখি- 
য়াছি। দেখিয়া বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের চাও । সেই লপ্রেম দৃষ্টি 

ধ্যান করিলেও অপার আনন্দ হয়, তোমার অপূর্ব বিহার কথ ম্মরণ 

হয়, আর তুমি যে গোপনে কত রহ্য করিয়াছ সে কথাও মনে পড়ে 

সে সকল স্মরণে আমাদের মন আকুল হইয়া আবার তোমায় দেখিতে 

চায়। দেখা ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার এ অধীনিগণের তৃপ্তি 

হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তোমার চরিতকথা সর্ধস্থখদ বটে, 
কিন্ত আমরা ত শুধু আমাদের স্থথ চাই না) তোমায় সখী করিয়া 

সুথানুভব করিতে চাই । ১৭। 
চলদীতি। নাথ, ঘৎ পশুন্ চাঁরয়ন্ ব্রঞ্জাৎ চলপি, (হে নাথ, তুমি যখন পশুচারণার্থ 

বরজ,হইতে গমন কর ) হে কান্ত, তে নলিনআবন্দরং পদং শিলতৃণান্থুরৈ সীদতি (হে 

কমনীয়কায়, তোমার কমলকোমল মনোরম চরণছু'খানি শিলতৃণাঞ্চুরাদির আঘাতে 

ব্যথিত হয়) ইতি নঃ মন; কলিলতাং গচ্ছতি (ইহা স্মরণে আমাদের মনও বাখিত 

হইয়! থাকে )। ১১] 

হে নাথ, হে কান্ত, যখন তুমি পশুচারণজন্য ব্রজ হইতে বনপ্রদেশে গমন কর 

তখন তোমার এ নলিনজ্ন্দর চরণ দু'খানি যে শিল, তৃণ ও অস্কুরে ক্লেশ পায়, এই 

কর্থী মনে হইলে, আমরা মনে বড় কষ্ট পাই__বড়ই আকুল হই। ১১। 



১২৮ পাগল 

শিলতৃনাস্কুরৈ সীদতীতি নঃ 
কলিলতাং মন; কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১।। 

সসপপীপাকপ্াসপীপিপসপসপ এ গা ওপাশ ৮ -৬৯৯৬-০৮-7০ পালা জি এ৩পপস্পীশিপপপপপাপিপাপল পাপা 

ব্যাখা]। তুমি বিবিধ বিধানে আমাদিগকে প্রেমান্রচিত্া 

করিয়াছ, তাই তোমার কোনরূপ কষ্ট দেখিলে আমাদের গ্রাণ আকুল 
হয়। যখন দিবাগমে তুমি ব্রজধাম হইতে বনপথে গমন কর, তখন 

তোমার কমল চরণে যে কত শিল তৃণাঞ্কুর বিদ্ধ হয় সে কথা মনে 

হইলেও হ্বয় বিদীর্দ হয়, আঙ্গ এই রজজনীতে এই ছুবিনীতাগণের 

ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে না জানি 
কতই কষ্ট হইতেছে । যদ্দি বল, যে আমার কি চক্ষু নাই যে পায়ে 

কণ্টকাদি বিধিবে?-_নাথ, আমরা যে তৃক্ত-ভোগী, যখন মন ব্যাকুল 
থাকে দে সময় কি পথ দেখিয়। চল! যায়? তুমি যে তখন গাভীগণের 

বচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয় চল, তখন কি তোমার পথ দেখিবার অবকাশ 
থাকে? আর এখন কি তুমি ব্যাকুল নও, আমাদের জন্য কি সত্যই 

তোমার মনে অসচ্ছন্দ আমে নাই? প্রীবৈষবতোষণীতে শিল শবে 

পথগতিত শুকযুক্ত ( সশৃঙ্গ ) বন্যধান্তাদি অর্থ করা হইয়াছে। সেইরূপ 

পতিত শশ্য এক একটি করিয়া সঞ্চয় পূর্বক ধাহার! প্রাণযাত্র। নির্বাহ 

করেন তীহাদিগকে শিলোগ্রবৃতিধারী বলা যায় “মধর্ধ্যাত্মকানেক- 

ধান্তোদ্যয়নং শিলঃ1” তুমি হয়ত বলিবে, যদিই আমার চরণে বেদনা 

হয় তাহাতে তোমাদের কষ্টের হেতু কি? তহুত্তরে এইমাত্র বলিতে 

পারি যে আমর! তোমার দ্বারাই নাথবতী। সত্য বটে-_ 
দ্যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্। 

তাবস্তোহস্ত নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশগ্কব; ॥ 

কিন্তু এ সন্বদ্ধ কি আমর! হ্বেচ্ছায় ঘটাইয়াছি। তোমার 

কুগাব্যতীত কে তোমার প্রতি সমবদ্ধবান হইতে পারে?” তুমিই ত 

৬ 



ষ্ঠ অধ্যায় ১২৯ 

দ্রিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈঃ 

বনরুহাননং বিভ্রদারৃতম্। 
পিপলস স্পেস পিসী লনা 

প্রহমিত প্রেমবীক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছ তারপর 

তোমার আশ্বাসবাক্যাদিতে আমরা আশ্বস্তচিত্বে সম্বদ্ধবতী 

হইয়াছি) এ সম্বন্ধ ত জীবন মরণে যাইবার নয়। এখন আমরা 

তোমরাই । ১১। 
দরিনেতি। হে বীর, দিন পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ; আবৃতং ধনরজন্বলং বনরুহাননং 

বি্রং মুহদর্শয়ন (হে বার দিবাবপান সময়ে, নীলকুন্তলাবৃত গোধনপদরজধুনরিত। 
জলরুহানন পুন; পুন; দেখাইয়।) ন; মনপি স্মরং বচ্ছপি (আমাদের মনে শ্রব্যথ! 
প্রদান করিয়। থক )। ১২। 

হে বীর, যখন দিবাবপানে তুষি ব্রজে ফিরিয়! আইস, সেই সময়ে তোমার 
কমনবঙ্নমণ্ডুল নীল-কুণ্ডলে আবৃত এবং গোক্ষুরের ধুলিরঞ্সিত হইয়া যে শোভা 

ধারণ করে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়৷ আমাদের মনে ম্মরকে জাগাইয়াথাক। ১২॥ 

ব্র্যাখা। কিরূপে এই সম্বন্ধ ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে তাহাই 

বলিতেছেন। তোমায় একবার চক্ষের দেখা দেখিব বলিয়া আমর! 

নিরন্তর অবপর অন্বেষণ করিয়। আসিতেছি। তোমার গোষ্ঠ গমনের 

সময় এবং গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনের সময় আমরা তোমার গমনাগমন- 

পথে বারিদ-প্রত্যাশাপন্ন৷ চাতকীর মত চাহিয়। থাকি। যখন দিবাবসান- 

সময়ে তুমি গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত হও মে সময় তোমার বদন-সরোজ 

নিবিড়নীলালকঞ্জালে বেষ্টিত হই! কি স্বন্দরই দেখায় আহা যেন প্রদু্ল 

কমলের চারি ধারে ভ্রমরকুল আকুল হইয়! উড়িতেছে, আবার. সেই 

নীরকুস্থলে গোক্ষুরোখিত ধুলি পতিত হইয়৷ কি অপূর্ব শোভাই 

হইরাছে ঘেন ভ্রমরগণ পদ্মনরাগ মাখিয়া রহিয়াছে। নে শোভা দেখিয়া 

আমাদের ত আশ মিটে না। যত দেখি ততই দর্শনের স্পৃহা! বাড়ে। 

আমর! শুধু তোমার এ বদনকমল-শোভ।-র্শনাকাজিণী। আর চাহি 

৯ 
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ধনরজ ন্বলং দর্শয়ন্ মুুঃ 

মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ।। 

প্রণতকামদং পন্জাঙ্িতং 
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি । 

তোমায় সেবিয়া সুখী করিতে । এরূপ দেখিতে দেখিতেই তোমায় 

পাইবার জন্য স্পৃহা জাগিয়াছিল, সেই জনই ত কাত্যায়ণীব্রত করিয়া 
হলাম। তাহার ফলে তুমি আশ্বািত করিয়াছিলে এবং তদমুমারেই 

তআঙঞ্জ আমাদিগকে কাননে আনিয়াছ। ধন শব্দে গোধন বুঝায় যথা 

বিশ্বপ্রকাশে লিখিত আছে “ধনং গোধনবিত্তয়োঃ1৮ মুহুঃ এই শব্ধ প্রয়োগ 

করিয়। বারম্বার প্রদর্শনের কথা শ্ুচিত করিয়াছেন। আমাদের দেখিবার 

যেমন ইচ্ছা! তেমনি দেখিবার সুযোগ যথেষ্ট দিয়া থাক, কিন্তু তাহাতে 

যে আমাদের মনের শাস্তি হয় না! দর্শন-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। বীর এই 

মন্কোধন দ্বারা বলিতেছেন তোমার যত বীরত্ব আমাদের গীড়িত করিবার 

জন্ত। তোমার এ কপট ব্যবহারে আমরা বড়ই ব্যথিত হইতেছি। ১২। 

প্রণতকামদমিতি | হে রম্ণ। হে আধিহন্, প্রণতকামদং পদ্মজাচ্চিতং ধরণীমণ্নং 

আপনি ধেয়াং শস্তমং তে চরণপন্কজং ন; স্তনষু অর্পয়। ১৩। 

হে রমণ, হে আধিনাশক, তোমার চরণ ছু'খানির সেবায় বড় সুখ । যে এ চরণে 

প্রণত হয়, তাহার আর কোনও কামনা থাকে না। পদ্ম ব্রদ্মা এ চরণ গৃজা 
করেন। লোকে আপদে পড়িলে এ চরণেই আশ্রয় চায়”_-তোমার এ ধরণীমণ্ডন 

চরণ ছু'খাঁনি আমাদের স্তনমগ্ডলে প্রদান কর। ১৩॥ 

ল্যশখ্য।।॥ তোমার কাপট্য ত শোভ] পায় না। কারণ তোমার 

এ কমল চরণ ছু'খানি প্রণতঙ্জনের কামনা--পূর্ণ করে। যদি তাহার 
প্রমাণ চাও তাহাও এই ব্রজে যথেষ্ট দেখিয়াছি । নলকুবর আর মণি- 
গ্রীব এই ব্রজে য্মলাঙ্জন রূপে ছিল। তাহারা নিরন্তর তোমার চরণ 
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চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে 

রমণ নঃ স্তনেষ্য়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥ 
হনতবন্ধনং শোকনাশনং 

স্বরিতবেগুনা স্ুষ্টুচুম্িতম। 
পপিপীপপশিসপপ পাপ পিছপা পাপা পাপা পাপা পপ পপি পপি পন সপ পপ সস পার পা 

রঞ্জের জন্ত' লালায়িত ছিল, তুমি ত তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিয়াছিলে, 

 নগেন্্র কালিয়ও ত তোমার এ চরণ স্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া! এখন 
নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । চিরপ্রথত গোপগণকে কত বূপেই কৃতার্থ 

করিতেছ। তোমার চবণ ছু'থানি পদ্মযোনি ব্রদ্মারও পৃজিত, তিনিও 

শুনেছি এই ত্রজে এ চরণে প্রণত হইয়! পূর্ণকাম হইয়াছিলেন (১*ম 

১৪) তদ্বতীত ব্রজবালাগণ কৃষ্ণগত প্রাণা ইয়া ইহাও জানিতেছেন 
থে তিনি “বিখনপাখিত বিশ্বপ্প্রয়ে” পৃথিবীতে আদিয়াছেন। ত্রজের যে 

এত সৌন্দর্য দে ত কেবল ত্তাহারি চরণম্পর্শফলে এ সকল জানিয়াও 
কিন্তু তাহার। সেই শ্রীরুষ্ণন্ত্রকে ভগবান বলিয়! চাহিতেছেন ন|। 
তাহার্দের সাষ্টি্বারূপ]াদির লোভ নাই। তাই বলিতেছেন “ছে রমণ, 

তোমার এ কমলচরণ আমাদের স্তনে দাও » কেন ন| তুমি আধিহন্ 
আমাদের হ্বদথের জাল। দুর হইবে। আর তোমারও তাহাতে উপকার | 

হইবে, কেন ন| কঙ্করাদির আঘাতে অবশ্য তোমার পদে বেদন। হইয়াছে, 

এ হৃদয়ের উত্তাণে সে বেদনাও দূর হইবে। তুমি “ধ্োয়মাম্পদি* তাই 

তোমাকে এই আপদে পড়িয়। ডাকিতেছি। এ শস্তম সর্ধকল্যাণদায়ক 

টরণপঞ্কজম্পর্শে নকল আপদ দুর হইবে সন্দেহ নাই । ১৩। 
মুরতবদ্ধনমিতি | হে বাঁর, মরতবর্ধনং শোকনাশনং নৃণীমিতররাগবিম্মারণং 

স্থরিত বেগুন। হুঠ, চুন্বি 5 তে অধরামৃত; নঃ বিতর | ১৪ | 
হে বীর, তোমার জুনাদিত বেখু ত নিরন্তর তোমার অধর চুম্বন করিতেছে, উহা 

একবার পাইলে, আর ত কোনও বিষয়ে অন্থুরাগ থাকে না। তোমার সুরতবর্ধন 
ও শোকনাশন মেই অধরামৃত আমাদিগকে দাও। ১৪ ॥ 



১৩২ পাগল 

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং 

বিতর বীর নস্তেহধরাম্বতম ॥ ১৪ || 
জিপি পিপাসা পল পপি পপি পালন পপি পপ কিউ পি সত ০ ০ কত ্ু ০ ০ ০০ 

ব্যাখা1। শ্ররক্গদেবিগণ পুনঃ পুনঃ প্রিয়তনকে “বীর” বলিয়াই 

সপ্বোধন করিতেছেন। শ্রীটক্রবত্তী ঠাকুর পূর্বে বলিগ্রাহেন তীহার। 
এই সম্বোধন দ্বারা বলিতেছেন “হে দুর্বারমারসং প্রহারমহাজিষ্ণো” 

“বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন “হে দানবীর” অর্থাৎ মন্যে ষে কার্য 
সম্পন্ন করিতে পারে না, ধিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন তিনিই বার। 

এই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমাদিগকে তোমার অধরামূত দাও 

কেন না তদ্বারাই আমর! কৃতার্থা হইব, কারণ এই অধরামৃত, স্থরত- 

বর্ধক ও শোকনাশক অর্থাৎ পরমপুষ্টিকারক ও সর্বগীড়ানাশক যদি বল 

এমন অপূর্ববগুণযুক্ত পদার্থ তোমাদিগকে বিনা মুল্যে দিব কেন? তাই 

বলিতেছেন “ম্বরিতবেণুন। হুষ্ট চুম্িতং” যখন তুমি প্রাণহীন বেণুকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রদ্দান করিতেছ তখন তোমাতে প্রাণযুক্ত আমাদিগকে ন! 
দিবে কেন? বেণুও ত তোমায় কোন মুল্য দেয় নাই। সে ত 

তোমার এ অধরামৃত-পান-জন্ত প্রাণঘুক্কের ন্ায় স্বরিত অর্থাৎ ষড়জাদি 

স্বর যুক্ত হইয়াছে। যদি বল, যে তোমরা অবলা তোমাদের ইহাতে 

প্রয়োজন কি? তবে শুন, ইহা “নৃণাং ইতররাগবিস্মারণং আমরা 

ধনজনকুটুম্বা্দি বিষয়ক সামান্ত আসক্তিরূপ রোগের বিনাশ জন্তই 'এ 
পরমৌধধ প্রার্থন৷ করিতেছি। শুনিয়াছি যে তোমায় কাতর হইয়| 
ডাকে তাহাকে তোমার অদেয় কিছুই নাই, সুতরাং তুমি দানবীর, 
তোমার অধরামূত দারা ম্মরজশোক নষ্ট হয় এজন্য তুমি মন্মথমথনকারী 
মহাবীর স্থৃতরাং আমাদের দুঃখ নাশে সমর্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, 

আমাদের দুঃখ এই যে এখনও সকল তৃলিয়া তোমার হইতে পারি নাই, 
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অটতি যদ্ ভবানহ্ছি কাননম, 
্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্টতাম। 

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে 
জড় উদীক্ষতাং পদ্নকৃদশাম ॥ ১৫ || 

সি সপ পাপপপপা্প সপ পপ পাসপপপাপাপা শপ লাস শী পাপী পপ পাশপাশি অপ্প 

তাহা যন পাবিতাম তাহ| হইলে, সামান্ গর্বের উদয় হইয়। তোমার 

কৃপায় এতক্ষণ বঞ্চিত থাকিতাম ন।। নেই যে, “ইতর-রাগ” সামান্ত 

বিষয়ে আপক্তি পে টুক হুলিবার জন্য ভোমার অধরামূত দান কর । ১৪। 

অটতীতি। যত অগ্কি ভবান্ ক(ননং অ।ট(তি ( দ্িব।ভাগে যখন বৃন্দাবনের বনমধ্যে 
গমন কর) ভ্বাং অগগ্ঠতাং ক্রটি; যুগায়তে (তোমায় যাহার! ন| দেখিতে পায় তাহাদের 
ক্রটিমাত্র কালও যুগসম জ্ঞ.ণ হয়) কুটিলকুন্তলং তে জ্রীমুখং উদীক্ষত।ং (যাহার' কুটিল 
কুন্তলাবৃত তোমার শ্রীমুখ দেখিতে পায়) দশাং পক্গন্তৎ জড়। (তাহার! পঞ্মার হুজনকারী 
্রন্মাকে জড়বুদ্ধিযুক্ত মনে করে )। ১৫। 

তৃমি দিনের বেলার বখন কাননে ভ্রমণ কর তখন তোমায় না দেখিয়। ক্ষার 
সময়ও যুগভ্ল্য বোধ হয়। তাহার পর খন তুমি ফিরিয়া আইস, দেই সময়ে 
উদ্ধমুখে তোমার শ্রমুখ দেখিতে দেখিতে ক্র পলকের অষ্টাকে নিতান্ত মূর্থ 
বলিয়াই মনে হয়| ১৫ || 

ব্যাখা: দিবাভাগে ত তুমি বুন্নাবনের বনে বনেই ভ্রমণ কর, 

তখন আমর! তোমায় দেখিতে পাই না। তোমার সেই বিরহকালের 

ক্রটিপরিমিত সময়ও যুগপম জ্ঞান হয়। সুতরাং সমস্ত দিনট! বহু যুগ 
বলিয়াই মনে হয় অর্থাৎ তোমার অবর্শনে সমস্ত দিনই অসন্থ যন্ত্রণা ভোগ 

করি। গমনাগমনের সময় যে অল্পক্ষণ দেখিতে পাই তাহাতেও বিধাতা 

“বাদী । চক্ষের পলক করিয়াছেন, ভাল করিয়া দেখ! হয় ন। স্থতরাং মনের 

দুঃখ মনেই থাকে । চক্ষুর পলকের শষ পদ্মযোনিকে নিতান্ত জড়বুদ্ধি 
বলিয়। মনে হয়। যাহ। হউক এখন তোমায় সাধ মিটাইয়। দেখিব 

বলিয়াই নকল ত্যাগ করিয়া! শ্রীরণতলে মাদিয়াছি তোমার এ সময় 
বিরূপ হওয়া! উচিত নয় । ১৫। 



১৩৪ পাগল 

পতিন্থতাযন্রাতৃবা দ্ববান্ 
অতিবিলউব্য তেহস্ত্যচ্যুতীগতাঃ। 

গরতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ 

কিতব যোধিতঃ কন্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬ ॥ 
পশলা লু । . ৩ পাস শশী পশশীীস্পিতপশীপীিস্পীপীিিপিশ তশাশীশী শীিোপিশল টিিপাীপাশ ৮ শশা শি তশান 

পতীতি। হে অচ্যুত, পতিহ্থতাহ্বয়্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলজ্ঘা (হে অচাত, 

আমরা পতি পুত্র ভ্রাত| বন্ধু বাদ্ধবাদির মায়া ত্যাগ পূর্বক) তব উদশীতমোহিতা 

(তোমার উচ্চ বংপী গনে মোহিত হইয়া) গতিবিদঃ তে অস্তি আগত।; (তুমি 

আমাদের আগমন বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ তৌমার নিকটে আসিয়াছি) হে কিতব। 

নিশি: যৌধিত; ক! ত্যজেৎ (রজনিকালে স্ুয়মাগত যোধিদৃগণ কে ত্যাগ করে?) ১৬1 

হে অচ্যুত, আমরা ততোমার গানে মোহিত হইয়া পতি পুত্র ভাতা 

প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়৷ তোমার পমীপে আগমন করিয়াছি । কিতব, এই 

রজনীতে রম্বীগণকে কে পরিত্যাগ করে বল দেখি? ১৬॥ 

ক্যাঙখ্াা। তোমার চরণোপান্তে আসিব বলিয়া আমরা পতিপুভ্র 

্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়াছি । আমরা আমিব জানিয়াই তুমি 

বংীধ্বনি করিয়াছিলে, কেন না তোথার পূর্বপ্রতিশ্রতি আছে তুমি 

আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবে। তোমার ল্লাশীর গানে আমরা এত 

মোহিত হইয়াছি, যে গতি পুত্র পরিজনবন্ধবান্ধবাদি কেহই আমাদিগকে 

আবদ্ধ করিতে পারে নাই। আমরা তোমাকেই চাই, আর কাহাকেও 

চাই না। কিন্তু তুমি কি শঠ! আমাদিগকে বনে ডাকিয়। আনিয়া, এখন 

এই রঞ্জনীকালে আমাদিগকে এই বিজনবনে ফেলিয়া গলাইলে? এ 

জগতে তুমি বই আর কে এমন করিতে পারে তাহ! ভাবিয় পাই না। 

আমর! তোমার জন্ত গতিত্যাগ করিয়াছি, পুত্র ত্যাগ্ করিয়াছি, গতি পুত্র 

সন্ধে যাহাদের সঙ্গে সম্বম্বযুক্ত সেই শ্বশুর শু, নদন্দাদিকে ত্যাগ 

করিয়াছি, ভ্রাতা বন্ধু বাদ্ধবাদিকেও ত্যাগ করিয়াছি। যদি বল কেন 

করিলে? শুন তোমার ও মধুর বাশীর গানে যে মোহিত হয়, মে এই- 
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রহসি সম্থিদং হচ্ছয়োদয়ং 

প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্। 

বৃহদুরঃ শ্রিয়ে। বীক্ষ্য ধাম তে 

মুুরতিস্পৃহ মুহ্থাতে মনঃ ॥ ১৭ | 
লিপ পা ০ পপ ও ০০০০ গ্লাস লগা পা? শশা শাপলা 

রূপই করিয়া! থাকে, তাহার অন্য গতি নাই, তুমি যে সে কথা না জান 

এমন নয়। যে দিন তুমি বশ্বহরণচ্ছলে আমাধিগের আত্মদান স্বীকার 
করিয়াছ, দেই দিন হইতেই ত জান যে আমরা আর এ সংনারে আর 

কিছুই টাই না, তুমি যে পথে লইয়! যাইবে নেই পথেই যাইব। এ কথ! 
জান বলিয়াই ত এই রঞ্জনীতে বংশীধ্বনিপূর্ববক আমাদিগকে উন্মাদিনী 
করিয়া এখানে আনিয়াছ। কিন্তু এখনও শঠতা৷ করিতে ছাড়িতেছ না। 

ঘোরা রজনীতে, এই ঘোর বনে আমাদিগকে অনায়াসে ফেলিয়া 

পলাইয়াছ। ১৬। 

রহনী(ত। রহ পাম্বন' হস্ছয়োদয়ং প্রহদিতাননং প্রেমবীক্ষণং প্রিয় ধাম তে 
বৃহছুরং বাঁক্ষা আতশ্ঠী হা মন: মুহ্ঃ মুহতে। ১৭। 

তোন।র নিক্জন নক্কে তনয়, হাস্ত-বদন, প্রেমপূর্ণনয়ন, হদয়রোগের আকর। 
শ্রীনিবাম বিখন বক্ষ দর্শনে অতি স্পৃহায় আমাদের মন মুহুদু'হঃ মোহ প্রাপ্ত 
হইতেছে। ১৭। 

রাখা ।॥ শুনেছি কামের পঞ্চশর, কিন্তু কেহ বোধ হয় কখনও 

চক্ষে মে পঞ্চশর দেখে নাই আমরা কিন্তু দেখিয়াছি--(১ম) “রহসি 

' সপ্িদং” (নিজ্ধনে সন্কেত) (২য়) "হচ্ছয়োদুয়ংত (তজ্জনিত হৃদয়ের 

কামভাবোদয়)) (৩য়) “প্রহমিতাননং” (তোমার মধুর হাসিমাখা মুখখানি,) 

(৪র্থ) “প্রেমবীক্ষণং” তোমার বঙ্কিম নয়নে আপাঙ্গভঙ্গি, (৫ম) “প্রিয়ধাম 

বৃহছুরং” কমন্লার নিবাসস্থান এ বিশাল বক্ষ। এই পঞ্চবাণের শাসনেই 

আমাদের মন, অতিশয় স্পৃহাযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে ৷ আবার তুমিও 



ইন গাগল 

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে 

বৃজিনহন্ত্যলং বিশ্বমঙ্গলং | 

ত্জ মনাক্ চন স্তৎ স্পৃহাত্মনাং 

স্বজনহক্রজাং যমিসুদ্রনম্ ॥ ১৮ ॥ 
পপ পাশাপাশি পিপিপি লা পাশ পপ পাপ সপ পা পালক ০০০লাপপাপিলশ | পাশিশাপীশীদাপ, পাপী ও শী ও পচ 

ষে কষ্ট পাইতেছ না এমন নয় । তুমি আমাদিগকে সঙ্কেত করিয়াছিলে 

কেন? তোমার কি আমাদিগকে লইয়। সখী হইবার ইচ্ছ। হয় নাই ?-- 

তাহ! যদি না হইবে। তবে মুখে অমন মধুর হাপি চক্ষের অমন প্রেমপূর্ণ 
দৃষ্টি বিশালহৃদয়ের ওরূপ মধুর খোভ। দেখিতাম না, তবে তুমি অতি 
কুটিল তাই নিজে কষ্ট সৃহিয়াও আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ। কিন্তু তোমার 

সেই কষ্টের কথা স্মরণে আমাদের মনে বড় কষ্ট হইতেছে । ১৭ | 
ব্রববনৌকনামিতি। হে অঙ্গ, তে বাক্তি ( হে শোভন, তোমার অবতার) 

ব্র্জবন্োকমং বুজিনহন্ত্রী (ব্রজবামী ও বনবাদীগণের পাপনাশক ) অলং বিশ্বমঙ্গলং 
(বিশ্বের সর্ববিষয়ে মঙ্গলকারী) তৎস্প্ হাত্মনাং ন: স্বজনহদ্রজাংনিহ্দনং যৎ তত মন।ক্ 
তাজ ( আমর! তোমার প্রতি স্পহাবতী অতএব স্বজন, আমাদের হদয়-ব্যাধির যাহাতে 
নাশ হয়--এমন কিছু ঈষৎ অর্পণ কর)। ১৮। 

প্রিয়তম, তোমায় দেখিলেই ব্রজবামিগণের সমস্ত ছুঃখ দূর হয় এবং বিশ্বের 

অশেষ মঙ্গল হয়। আমরা তোমায় চাই,-আমর! তোমার--আমাদের হৃদয়রেগ 

যাহাতে একেবারে নষ্ট হয় এমন কিছু দাও। ১৮। 

ব্যাখা) এখন তোমার ও চতুরালী ছাড়। তুমি ব্রজে অবতীর্ণ 

হইয়াছ কেন তাহা কি আমরা জানি ন। ?--আগে জানিতাম না বটে, 

কিন্ত যে দ্দিন হইতে কৃপাঁপাত্রী হইয়াছি, সেই দিন হইতে জানিবার বাকী 

কিছুই নাই--তুমি এসেছ ব্রজজবাদীগণের আর বনবাপী মুনিগণের দুঃখ দূর 

করিবার জন্ত। এই অবতার বিশেষরূপে বিশ্বমঙ্জলের নিদান, আমরা 

ত্রজেবাদ করে থাকি, অধৃনা বনবাদিনী তবেই আমাদের দুঃখ দূর করাও 

তোমারই কাজ, আর আমর! ত বিশ্বছাড়া নই সুতরাং আমাদের যাহাতে 
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ষত্তে স্থজাতচরণামুরুহং স্তনেষু 

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দীধমহি কর্কশেষু। 
পা পেস িপলাল পপ পপি পাসপপিপ পিপিপি পপ 

৮৮৮৮ এপ সপ পপ 
পপি এপীশপীত 

মঙ্গল হয় মে কাঙ্টিও তোমার একটি কর্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, 

আমর! তোমার প্রতি বিশেষ স্পৃহাযুক্ত, তোমায় না পাইলে আমাদের 

প্রাণ থাকিবে না, বিশেষ পূর্বেই যখন আমাদিগকে স্বীকার করিয়াছ তখন 

আম্র। তোথার শ্বঙ্জন বলিয়া পরিচয় দিতে পারি, সুতরাং আমাদের 

হৃদয়পীড়। যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা কর! তোমার অকর্তব্য নয়।১৮। 

যদি । হে প্রিয়) যত তে হজ।তচরণ।খুরুহং (হে প্রিয়, তোমার এ স্বপ্রফুল্প চরণ- 

কমন্গ) কর্কণেধু সতনেধু ভীতা বয়ং শনৈঃ দধীমহি (আমাদের কঠিন গ্তনে সভয়ে ধারে 

ধীরে ধারণ করি) তেন অটবীং অটদি ( সেই কোমল পদে এখন এই ঘোর বনে বিচরণ 

করতে) তৎ কুর্পাদিভি; কিবশ্মিং ন বাথতে (বনে ত অনেক কন্করাদি আছে 

তাঁহাদের আঘাতে কি দে চরণে ব্যখ। বোধ হতেছে না) ইতি ভবদানুষাং নঃ ধা 

ভ্রমতি (এই চিন্ত। তগগত প্রাণ আমাদের চিত্তকে বাথিত করিতেছে )। ১৯। 

হে প্রিয়, তুমি তোমার সথকুমার চরণ-কমলে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ 

- তাহাতে কুক্ম কন্ধরাদিদ্ারায় এ চরণে কতই ব্যথা পাইতেছ বোধ হয, তাই 

আঁনরা ভয়ে ভদ্বে এ সুজাত ঢরণপন্স ছু'টি আমাদের ককশ স্তনমণ্ডলে ধারণ 

করিতে চাই। তাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে কি না, ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি 

শুদ্ধি লোপ পাইতেছে। তোন।র কষ্টে আমাদের বড় কষ্ট হয় কারণ তুমিই 

আমাদের জীবন । ১৯ ॥ 

ল্যাখ্যা। শুনেছি উত্তপ্ত স্থানে ব|থিত চরণ রাখিলে তাহার 

ব্যথার শান্তি হয়, তাই বনভ্রমণে ব্যথিত এ চরণ ছু'খানির ব্যথা দুর 

করিবার জন্য আমাদের এই মনোজজতাপতাপিত হৃদয়ে ধারণ করা 

গুয়োঞ্জন বোধ হয়, কিন্ত আমাদের উর্জযুগল অত্যন্ত কঠিন, তাই ভয়ে 

ভয়ে, অতি ধীরে ধারণ করি, গাছে আঘাত লাগিয়া কষ্ট পাও, কিন্তু কি 

দুর্দৈব আমরা অভিমানিনী হইম্বাছিলাম বলিয়। আমাদিগকে শাসন 

করিতে গিয়া নিজে থে কত কষ্ট পাইতেছ--এই রাত্রে বনে কত কঙ্কর 
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তেনাঁটবীমটসি তদ্যথতে ন কিংস্থিৎ 
কুর্পাদিভিভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥| ১৯॥ 

সেই মধুর ধ্বনির সঙ্গে আমারও ইচ্ছ। হ'তে লাগলো, যেন তা”রে 
উদ্দেশ ক'রে, অমনি ক'রে বলি__কিন্তু বলতে ত পাব্লাম না-_বল্ঃবে 

মনে ক'রলাম্, কৈ বলত হ'লে না- আমি যে বাঁলিক। ছি 

কেবল চেয়ে দেখ চি-_আর প্রাণে শুন্চি-_বুঝ লাম, *নদ্নেশ্ো হন 
পপ পপ পবা পাপ দলপতি 

কণ্টকাদি কমলচরণে বিদ্ধ হইতেছে, সে কথা ভাবিভেও আমাদের চিত্ত 

ব্যথিত হইতেছে । অতএব বলিতেছি নাথ, আমাদের যথেষ্ট শান 
হইয়াছে, এখন এস, তোমার এ চরণযুগলের ব্যথা দূর করিবার জন্ত এই 
তথ্ঠহদয়ে আবার চরণদুখানি দাও, এখনি বেদনার শাস্তি হইবে। নাথ, 

তুমিই আমাদের জীবনম্বরূপ, আমাদের কষ্ট আর কিছুই নয় তুমি যে 

অকারণ কষ্ট পাইতেছ ইহাই আমাদের কষ্ট। ইহাই আমাদের হৃদয়গীড়া, 

ইহাই দূর করিবার জন্য তোমায় ডাকিতেছি। তুমি এস, তোমাকে 
স্থথী করিতে পারিলেই আমাদের এব দুর হইবে । বস্থবতঃ শ্ব্রজদেবি- 
গণের, শ্রীকুষণচনত্রের স্থখ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থণীয় নাই। এই যে 
ধনজনবন্ধুবান্ধবাদ্দি পরিত্যাগ করিয়া বনে আনিয়াছেন, তাহা নিজ 
তৃপ্তিনাধনোদ্ধেশে নয়। কারণ সে অভিগ্রায়ে কেহ কখন দল বাঁধিয়া 
কোনও পুরুষের কাছে যায় না। শ্রীক্ষ্ণকে সখী করিতে আপিয়াছেন 
বলিয়। তাহাদের পরম্পর ঈর্ধাভাব নাই। তাহাদের এই অপূর্ব প্রেমে 
কামের অধিকার নাই। তাহাদের আত্মন্থথেচ্ছা নাই। তাই ভগবান 
বলিতেছেন-- 

“মন্মাহাত্যং মৎসপধ্য।ং মতশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্ । 
জানন্তি গোঁপিকাঃ € পার্থ নান্যে জানন্তি তত্বতঃ।” 

গোপী বই আর কে কৃষ্ণের পরিতোধলাধনে সমর্থ । ব্রঙ্, আর ব্রজ- 
বাসীরাই তার আপনার । ১৯। 

... ১ পপ সপ পপসপপসপপীপীসপিপপাগপা ৫ চর ছারপপিগপাপাপপিলসপাপী পা? 
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_এখন ওখানে নাই-_তাই গুঁরা তীঃরে খুঁজ্তেছেন-আর কীদ্চেন্ 
_-কালাঁর জন্য কীদ।তেও যে স্থখ আছে--কৈ আমি ত অমন্ ক'রে 

কাদতে পার্লাম না--কাদূতে পারুলে বোধ হয় দেখতে পেতাম। 

এইরূপ ভাব্তে ভাব্তে, দেখতে গেলাম আমি যে গাছের আড়ালে 
বাড়িয়ে মাছি তা"রি নিকটে একটি লতায় অনেকগুলি ফুল ফুটে রয়েছে 
দেখে--একটি একটি ক'রে ফুলগুলি সব তুললাম্। তার পর অঞ্চলের 

স্থত্রে ছু'গাছি মাল৷ গীথ্লাম। মালা গাঁথা! হালে ইচ্ছা হ'তে 

লাগলো যে শ্রীল্লা্বাাত্বলকে পুগ্পমযসিংহামনে বপিয়ে তা'দের 
চরণকমূলে এ দু'গাছি মালা দিই-কিন্কু আমি কোথায়, আর 

শ্রীল্লাঁধানমান্বই বা কোথায় ?_-তিনি ত এখন কুঞ্চে নাই 

গোপীর। সব কেঁদে কেঁদে তারে খুঁজে বেড়া”চ্চ--কতক্ষণে তীর কৃপা 

হবে কে জানে? হয় ত আজ আর- কুঞ্ধে শ্যান্মট্দেল উদয় 

হবে না!তবে কি হবে? আর একটি বার কি লে শ্রীমুখের মোহন 

মুংলীরধ্বনিও গুনতে পাব না? একবার কি কেউ বল্বেও না যে 

ল্লা্থাজিনো ছিল আবার প্্যাক্মঙ্গাদেল্ বামে দীডিয়ে- 

ছেন; ব্রগোগীগণের সকল যত্ব সার্থক হয়েছে। আমার এ মালা, ন 

হয় এ কুঞ্ধের দ্বারে ফেলে রেখে যা'ব-তা' হ'লে অন্ততঃ কৃষ্গ্রেয়সী- 

গণের একজনও ত এ মালা পদদ্বার স্পর্শ ক'রুবেন__তা? হলেই আমার 

'সকল যত্ব মফল--সকল শ্রম সার্থক হবে|” 

আমি এইরূপ ভাবছি-- এমন সময়ে আবার মুরলী-ধ্বনি হ'লো-_ 

গোগীগণ কান পেতে শুন্তে লাগ্লেন__আমিও প্রাণ ভ'রে সে ধ্বনি 

শুন্লাম-_ইচ্ছে হ'তে লাগ্লো। ছুটে যাই, কিন্তু লজ্জ| প্রতিবাদী হ'লো, 

যেতে সাহদ হ'লো না_-লোকে কি ব্ল্বে-যদি গোপীর৷ আমায় 

বালিকা ঝলে তাড়িয়ে (দয়, তাহ'লে ত এখানে লুকিয়ে থাকৃতেও পা" 
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না! থাক কাজ নাই গিয়ে, এখানে থেকে যদি পলকের জন্যও দেখতে 
পাই, তাহলেই আমার শ্রম নার্থক হবে। আবার বাশী-_নিশ্চয়ই 

কালশশী কুঞ্ধে উদিত হ'য়েছেন-_কিন্তু এখান হ'তে অনেক দুর"-কিছুই 
দেখ। যাচ্ছে না--রাত্রি জ্যোত্ম্াময়ী হ'লেও-রাত্রি-_ভা"য় কুঞ্জবন-- 

তা*য় রমণী-মুদ্র-_ : 

এমন সময়ে সেই রমণী--গ্ুরুদেব যা'রে শ্রীকাপননগুগলী 
ঝলেছিলেন_-তিনি আমার নিকট এলেন-এসে আমার মুখের পানে 

সিগ্ধ-দৃঠিতে চেয়ে বলেন, এই যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মান! গেঁথেছো।_তবে 

দাও__উ্রীলদলতাছেকবাকে দিইগে যদি তিনি কপ। ক'রে এ 
দু'গাছিকে শ্রীল্লাব্বান্মাশব বেল চরণকমলে দেন তা'হ'লে এ মাল। 
দু'গাছির জন্ম নার্থক হয়ে যাবে । এই কথা বলে তিনি মাল! ছুঃগাছি 

নিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। 

তারপর কোটি চন্দ্রের উদরে যেন কাননভূমি আলোকিত হ'য়ে 

উঠুলো-__কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নে জুখন্বপ্রও ভেঙ্গে গেল। সম্মুখে শ্রীভাগবত 

খোলা-_লেখা-_ 

তাসামাবিরভূঙ সৌরিঃ ম্ময়মানমুখাম্বুজঃ | 
গীতান্বরধরঃ অগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ। 

এমন সময়ে কানে গেল, প্রপগ্তরুদেব ব্পেন ও অধ্যায় কাল প'ড়ো।_ 
সকাল হয়েছে, চল একটু বেড়িয়ে আমি গে। | 
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দু'জনে বাহির হ'লাম--আমি ধুতি ও রেপার নিলাম--তিনি সেই 
লালপেড়ে ধুতি আর একখানি আলোয়ান-_তিনি রাস্তার উপর এসে 
হাসতে হাসতে বাল্পেন__“সেই এক দ্রিন আর এই এক দিন।” 

অ/মও বল্লাম “আমারও সেই এক দিন আর এই এক দিন» 
ছু'জনে ধশ্মতল। দিয়ে--গড়ের মাঠের উপর এলাম--সেখান থেকে 

লাট সাহেবের বাটি আর ইডেন উদ্যান প্রদক্ষিণ ক'রে, গঙ্গার ধারের রাস্ত। 
দিয়ে, বরাবর নিমন্লা স্রাটের মোড়ে এলাম__তা'রপর সম! আন্নল্দ্- 
'ন্মীল মন্দির সম্মুখে এসে ছু'জনে মন্দিরে প্রবেশ করে, তার চরণে 
প্রণাম ক'ল্লাম--সহস| মুখ দিয়ে বাহির হলো-__- 

“কাত্যায়নি মহামায়ে 

মহাযোগিন্যধীশ্বরি। 

ননদগোপন্থতং দেবি 

পতিং মে কুরু তে নমঃ ৮ * 

জানি না সহ! এ কথ বল্লাম কেন? শ্রীপ্চরু-দেব বল্লেন “চল এক 
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* কাত্যায়নীতি। হে মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, দেবী কাত্যায়নি, নন্দ 

গ্োোপন্ুত মে গতিং কুরু) তে নমঃ। 

হে মহামায়ে, মহাযে|গিনি সর্্বষে।খৈর্যাসমহ্িত! দেবি কাত্যায়নি, আপনি আমায় 

নদনন্দনকে পতিন্নগে প্রদান করুন, আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি। 

। ০৬ বপীপীপিপীসিও পলিশ বিশ ৪১১১ পি শী শি শা পিশসপীপিপিপিসপিিিসত। সপ প্পপ্্ি 
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এই ব'লে, আমায় সঙ্গে ক'রে একটি গলির মধ্যে দিয়ে চ'ললেন। এ 

গলি সে গলি ক'রে একটি দ্বিতল বাটির দম্মুখে এসে, সেই বাটির মধ্যে 

প্রবেশ কর্লেন--প্রগুরুদেবের কৃপায়, সে বাটির অধিকারীর সঙ্ধে 

বিশেষরূপেই পরিচিত হয়েছি-কিন্তু তা'র নাম ধাম বল্বো ন।-ষিনি 

আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক--তা"র নাম ধাম কাহারও জান্বার প্রয়োজন 

নাই__ষিনি জানেন, জানেন__দকলে তাকে জেনে কাজ কি? 

যখন আমর! ছু'জনে বৈঠকখানায় গেলাম, তখন সেখানে মাত আটটি 

লোক তী'র সঙ্ষে নানা বৈষয়িক কথায় ব্যাপৃত আছেন। আমাদের দেখে 

তিনি উঠে ঈীড়াঃলেন এবং ব্যস্তভাবে এসে শ্রীগ্তরুদেবের চরণে' প্রণাম 

ক'রে, আমায় আলিঙ্গন ক'রুলেন_বল্লেন_-এখানে নয়, আম্মন অন্তর 

যাই। 

উপস্থিত লোকগণকে বাল্পেন_ “আপনারা বন্থন একটু আমি শিগ্ীর 

আম্চি।” 

এই ব'লে আমাদিগকে অন্তঃপুরাভিমুখে লয়ে চাল্লেন। আমার একটু 

বাধে! বাধো বোধ হ'তে লাগলে" দেখে তিনি হেসে আমার দিকে চেয়ে 

বাল্লেন__ধ্্রীপমঞ্জরীর নঙ্গিনিগণের কা"রই ত অস্তঃপুরে প্রবেশের নিষেধ 

নেই। আপনি যে আমাদের নিজজন ” 

আমর! ক্রমে অন্তঃপুরে দ্বিতলের এক অংশে উপনীত হ'লাম। 

সেখানে একটি প্রোঢা তুলমীতলে উপবেশন ক'রে, নাম-জগ কা'র্চেন।, 

এতই তন্মনস্ক যে আমাদের আগমন বুঝতে পারলেন না। অদূরে 

আমাদিগকে ছু'খানি কুশানন পেতে দিয়ে রি বাহিরে গেলেন। 

আমর। বপিয়া রহিলাম। 

 কিয়ৎক্ষণ প্ররে,-ছপ শেষু হ'লে ্ানিনী উঠ শ্রগুরুদেবকে 

প্রণাম কর্পেন) তিনিও প্রতি নমস্কার ক'রে বালেন "নব মনল?” 
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গৃহস্বামিনী।  শ্শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে সর্বত্রই মঙ্গল। তা'র 

শ্রচরণের কুশল বলুন ৮» | 
গুরুদেব। “ধা'রা চতুবিংখতি তব্বের পর পারে আছেন, তাদের 

আর অকুশলের সম্ভাবনা কি? এইটিকে এখন সাধন-পথে একটু এগিয়ে 

নিতে হে । তর আদেশ। আমার আর থাকৃবার যো নাই। কুস্ত 
মেলার পূর্বেই তা"র চরণ-সমীপে যেতে হবে। এবার কুস্ত হরিদ্বারে। 

গৃহস্বামিনী। ইচ্ছা! ক'রে প্রাণবল্লভের লীলাস্থলীগুলি দেখে বেড়াই । 

একবার ত বেরিয়েছিলাম। ঠাকুর পথ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। বাল্পেন, 

এখন এখীনেই থাকৃতে হ'বে। সময় হ'লেই ডেকে নেবেন। তাত্তা'র 

ইচ্ছা তিনিই জানেন। নিষেধ ক"রূলেন, তাই শ্রীবৃন্দাবনধামে আর যাওয়া 
হলো না। | 

্রীপ্ুরুদেব। দল বাড়িয়ে নিন্। আজ এই দেখুন একটি নৃতন 

এনেছি। 

এমন সময় গৃহস্বামী এলেন। বল্লেন “ওদিকের কাজ একরকম সেরে 

এলাম 1” 

্প্তরুদেব। “আবার এদিকেও ত কাজের বোঝা 1” 

গৃহন্বামী। “তা শুনেছি, এখন এ বেলা এখানে দেবা হ'ক ?* 

্র্টরুদেব। “সেখানে যে শ্রীগোগালের প্রপাদ। শ্রীগুরুদেব শ্রীত্রজে. 

শ্বরীকে একটি নৃত্তন সহচরী দিয়েছেন। ভিনি ত কাল হ'তে শ্রীমতীর 
হস্তে রন্ধনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত য়েছেন। নিজে আর আর সঙ্গিনীর 

সঙ্গে, কেবল রন্ধনের আয়োজনেই ব্যন্ত। চলুন, সেখানে যাই » 

আমি বল্লাম--"কাল পর্যন্ত আপনারা আমায় এক ধাঁধায় ফেলে 
রেখেছেন। আমাদের বাটিতে ত আমার পত্বী বই দ্বিতীয় ব্যক্তি 

নাই!” 
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শীতরুদেব। “বাবা, তোমার পত্বীর আর কর্তৃত্বাভিমান নাই। 

তা"র ইন্দিয়গ্রামরূপা গোগীগণের লাহাষ্ো) তা"র গ্রাণরূপ! পর! শ্রীমতী, 

এখন সকল রদ্ধন-কাধ্য কর্চেন। এতে অসস্তব আরকি? তবু বোঝা 

কঠিন। আগে এদের কৃপায় জাগো । তারপর প্রত্যক্ষ হবে ।” 

এতক্ষণ গৃহম্বামী চক্ষুমুদিত ক'রে কি ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ 

চম্কিত হয়ে বাল্লেন।-“এষন, ভাগা হ'বে যে শ্রীগোপালের প্রণাদ দেবা 
ক'রে চরিতার্থ হ'ব? আর যিনি শ্রীগোপালকে এমন ক'রে জননীবৎ 

লালন.করৃতে গারেন, তা'র চরণধূলায় দেহ লুগ্ঠিত ক'রে জীবন সফল 

ক'রূতে পাব? দাদ আপনি বন্তন। আমিগাড়ি তৈয়ার করতে 

বলিগে 

গাড়ী প্রস্তুত হ'লো। চারি জনে মামাদের বাড়ীতে এলাম। বাড়ীর 

বাহিরের দ্বার ভেঙ্গান ছিল। দরজ1 খুলে দেখি, আমার পত্বী করতালি 

দিচ্চেন, আর বল্ছেন_-“নাচ বাবা! আর একবার নাচ! এই 

দেখ নবনী !” 

শ্রীপ্তরদেব সম্মুখে গিয়ে বল্লেন “কৈ মাঃ ননী কৈ? 

আমার পত্বী। “এই যে বাবা।” আমাদের দেখে বল্পেন “এই ষে 

গোপীগণ, তোমর! আমার গোপালের নাচ দেখতে এমেছ_-এস--বসো! 

--দেখ। .. 

তা'র। দুক্গনে অকম্মাং নেই উঠানের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগ্লেন। 

আর আমার পত্বী “আয় বাব। পালিয়ে আল” ঝলে-গ্রোপালটি 

নিয়ে ঘরের মধ্য প্রবেশ ক'রূলেন। 
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তার! ছু'জনে উিত হ'লে, আমি তাদের বাল্লাম--“উপরে আন্কুন।” 
তখন তিনজনে রকে উঠ্লাম। ভীগুরুদেব আগেই আনন গ্রহণ কারে- 
ছিলেন। আমরাও দাদন গ্রহণ কার্লাম। 

অক্লক্ষণ বিশ্রামের পর, আমি তী'দের পা ধোবার জল আন্লাম। 
শ্রীুরুদেন্ের আদেশে তাঁরা দু'জনে পদযৌত করলেন | তার পর মালা 
জগ. ক'বৃতে লাগ্লেন। 

্রীপুরূদেব বলেন, “বাবা এম আমরা ক্বান করি। মা আজ কানাই 
নিয়ে বাস্ত। আজ বলাইকে নিঙ্গে নাইতে হবে? | 

স্লান কারে এমে দেখি । সেই সিংহাসনে সেইরূপ পুষ্প-ভূষণ-ভূষিত 

শ্রগোপাল-মৃত্তি! সম্মুখে পূর্াপেক্ষাও গ্রচুর ভোগের আয়োজন! প্রীগ্তর- 

দেব ধা'কে আমার শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন, সেই রমনীকে 'আমার 
শ্ীরপমঞ্জরী বলে মনে হ'চ্ছিল। . 

তিনি একৃষ্টে গোপালের মুখ পানে চেয়ে রায়েছেন। চক্ছু ছু'টি 
দিয়ে দর-দর-ধারে ধারা পড়ছে । আমার পদ্বী বল্চেন “খাও বাবা, 

পব জিনিন একটু একটু খাও। শ্রীমতী বালিকা-_তবুও ব্রজেশ্বরীর 

অন্্রোধে অনেক কষ্টে এই সব প্রস্তত ক'রেছেন। এখনও তা'র আহার 

হয়নি। তোমার খাওয়। হ'লে তবে তিনি থাবেন। আর খাবে না ?-- 

একটু পায়ম খাও, একটু ক্ষীর। বাবার আমার খাওয়া! £লো-__এই বার 
তোমরা সব এস” এই ব'লে আমাদের তিন জনের পাতা কব্লেন এবং 
পরিবেষণ ক'রে-_-অবশিষ্ট অন্ধ ব্যঞ্ন রদ্ধন-শালায় নিয়ে চ'ল্লেন এবং 
সমাগতা রমপীটিকে বাল্েন__"তৃমি এসে গ্রমমতীকে ভোজন করাও, আমি 
ততক্ষণ এদের পরিবেষণ করি। 

আমার পত্থী যেন ঠিক পাগল। 
রঃ ফু ্ ক ্ঁ % 

ও 
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.'ভোঙজনাস্তে তারা ছ'জনে চলে গেলেন। 

গুরুদেব বজেন--“দেখ) বাবা, & বাঝে তৌমার জন্য জপের মালা 
আছে। নিতা তা'তে জপ কোরো। ক্ষামিও আজ যা'বো। হা'দেয 

হাতে.তোমীয় সমূপণ ক'রূলাম, তারা! আমার শ্রীঞ্দেবের শিষ্য । যা 
রিছু জানঘার তী'দেরই ফাছে জান্তে পার্বে। যখন ময় হবে, 
মায়ের সঙ্গে তীর্ঘ-ভ্রমণে যেতে হাবে। খন আমার দেখা ত পা'বেই, 

আমার প্রীপ্ুরুদেবেরও চরখনদর্শন ক'রে ধন্ত ইবে। এখন আঁমি।* 
আমার পত্বী সেখানে ছিলেন। তিনি বল্লেন “বাবা কোথায় 

যাবে?” | রন | 
. শ্রীগ্তরূদেব। “কোথায় যাঁর মা? তোমার কোলেই ত নিরস্তর | 

আছি। তোমার গোপালকে যত করতে ভূলে না!” 

এই বলিয়া, তিনি চকিতে চ'লে গেলেন, একবার প্রণাম করবার 

'অবসরও দিলেন না... 

. হা'দের হাতে আমায় দিয়ে গেছেন দের কাছে কি শিথিছি_সে 

রথ! ব'লুবো.না। তা'তে কা'রও কোনও প্রয়োজন নাই । আমার 
গত্রীর, একান্ত ইচ্ছা প্রাণবন্রভের ভৌম-লীলা-ভূমিগুলি একবার দর্পন 
করেন। . তাই ছুঃজনে, শ্রীগতরুদেবের আদেশে, গৃহের বাহির হলাম। 

জানি না, তিনি কোন দিকে নিয়ে যা'বেন। কেবল ভরসা, যখন সেই 

অহেতুক-কপাদিদ্ু কূপ! ক'রেছেন--তখন শ্রীচরণে"ছাড়া করবেন না। 








